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Z okazji nadchodzącej Wielkanocy zyczymy Państwu miłości, która jest
ważniejsza od wszelkich dó� , zdrowia, które pozwala � zetrwac najg� sze.

Pracy, która pomaga zyc. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które
pozwalają lżej oddychac i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam zycie.

Redakcja
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Jak Belg kupił  
dla Holendrów Manhattan 
Jednej z najważniejszych transakcji na rynku nieruchomości w historii świata 
dokonał Belg Peter Minuit. W 1626 roku kupił dla Holendrów od miejscowej lud-
ności wyspę Manhattan i w ten sposób położył podwaliny pod metropolię, jaką 
jest dzisiaj Nowy Jork. 
Cofnijmy się do roku 1609, kiedy 
Holenderska Kompania Wschodnio-
indyjska (VOC – Vereenigde Oost-
Indische Compagnie) zatrudniła do-
świadczonego angielskiego żeglarza 
Henry Hudsona i zleciła mu wytycze-
nie nowego szlaku morskiego do Indii, 
wiodącego przez Atlantyk do Ameryki, 
a stamtąd do Azji. 

Hudson dopłynął na żaglowcu „Halve 
Maen” do zatoki u wybrzeży Ameryki 
Północnej. Nie znalazł drogi do Indii, za 
to wpłynął w głąb lądu rzeką – nazwaną 
później Hudson. W zatoce, u ujścia rze-
ki znajdowała się duża wyspa – kraina 
bogata przede wszystkim w zwierzęta 
futerkowe i ryby. Miejscowi Indianie 
nazywali to miejsce „Manna – Hata”, 
czyli „Wyspa Wielu Wzgórz” i to tu 
powstał później Nowy Jork. 

Po powrocie do Holandii Hudson zdał 
sprawozdanie z wyprawy swoim moco-
dawcom, entuzjastycznie opisując odkry-
te miejsce i zachęcając ich do eskapady 
za ocean. Wielkiego odzewu nie było, 
ale znalazło się kilku chętnych kupców 
do dalekiej podróży statkiem. 

W roku 1613 na wyspie pojawili się 
pierwsi osadnicy z Holandii, głównie 
uchodźcy z dzisiejszej Belgii, Walonii i 
Flandrii uciekający przed prześladowa-
niami religijnymi. Po roku Holendrzy za-
łożyli w tym miejscu faktorię handlową, 
a później na wyspie zaczęła się masowa 
kolonizacja i powstał Nowy Amsterdam. 

W 1624 roku Kompania sfinansowała 
osiedlenie się na wyspie kolejnych ho-
lenderskich osadników, którzy przywieźli 

ze sobą z Europy domo-
we zwierzęta a także 
sadzonki kwiatów. W 
1628 roku, w osadzie 
Nowy Amsterdam, 
mieszkało już 270 osób. 
Zasiedlali drewniane 
domy wybudowane na 
południowym krańcu 
wyspy i sąsiadowali z 
Indianami. 

Autochtoni do osadni-
ków byli nastawieni po-
kojowo, a ci starali się 
utrzymywać z nimi do-
bre relacje. Kwitł han-
del wymienny. Indianie 
dostarczali kolonistom 

skóry, warzywa i ryby, w zamian otrzy-
mując ubrania, metalowe naczynia i 
narzędzia. Z czasem osadnicy zaczęli za-
kładać farmy w innych częściach wyspy i 
wyszli poza teren Nowego Amsterdamu. 
Potrzebowali więcej ziemi. 

Najkorzystniejsza 
transakcja w historii 
Gubernatorem kolonii był wówczas Belg, 
Walończyk Peter Minuit pracujący dla 
holenderskiej Kompanii. Został upo-
ważniony przez VOC do rozstrzygania 
wszelkich sporów z lokalnymi plemiona-
mi rdzennych Amerykanów, dotyczących 
handlu i praw do ziemi. W 1626 roku 
oficjalnie „kupił” Manhattan od Indian. 
Od tego momentu wyspa stała się częścią 
terytorium Holandii. 

Minuit zapłacił Indianom za ziemię 
siekierami, nożami, miskami, koralami 
i innymi świecidełkami, żelaznymi garn-
kami, metalowymi narzędziami rolniczy-
mi o wartości 60 ówczesnych guldenów, 
czyli – jak przeliczyli historycy – około 
tysiąca dzisiejszych dolarów. 

Przekazane tubylcom przedmioty nie 
miały dla Europejczyków wielkiego zna-
czenia, ale dla rdzennych Amerykanów, 
nieznających technologii metalowej, by-
ły czymś niesamowitym. Ich praktyczna 
wartość była warta znacznie więcej niż 
kilka złotych monet. Holendrzy mieli 
wiele przedmiotów, których Indianie 
nigdy wcześniej nie widzieli, takich jak 
metalowe narzędzia i noże, które były Nowe Niderlandy w 1664 roku, wikipedia.org
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znacznie trwalsze niż wykonane z kości 
lub kamienia. 

W Nowym Amsterdamie kwitł handel, 
a walutą był towar. Takie transakcje były 
dla Europejczyków nie tylko środkiem 
do prowadzenia interesów, ale także spo-
sobem nawiązywania relacji z rdzenną 
ludnością wyspy. 

Według badaczy z Biblioteki Narodowej 
Holandii „Pierwotni mieszkańcy tego 
obszaru nie byli zaznajomieni z euro-
pejskimi pojęciami i definicjami praw 
własności. Dla Indian woda, powietrze i 
ziemia nie mogły być przedmiotem han-
dlu. Byłoby też trudne z praktycznego 
punktu widzenia, ponieważ wiele grup 
migrowało między kwaterami letnimi i 
zimowymi. Można wnioskować, że obie 
strony wróciły do   domu z zupełnie in-
nymi interpretacjami umowy sprzedaży”. 

Najprawdopodobniej Holendrzy nie 
chcieli oszukać Indian. Chcieli sforma-
lizować swój pobyt na wyspie. Jednak 
Indianie nie zdawali sobie sprawy z 
konsekwencji umowy i nie traktowali jej 
nieodwracalnie. W ich tradycji transakcja 
traciła ważność wtedy, gdy któraś ze stron 
uznała, że nie chce jej już podtrzymy-
wać. „Zakup” Manhattanu nie był więc 
transakcją między równymi partnerami. 

Sprzedaż wyspy niewiele zmieniła w 
codziennych stosunkach. Indianie pozo-
stali na wyspie i nadal mieli swobodny 
wstęp do Nowego Amsterdamu, mogli 
polować, handlować oraz spotykać się z 
osadnikami. Mało tego, dzięki ich po-
mocy i współpracy w dostarczaniu skór, 
handel rozwijał się pomyślnie, a wraz z 
nim cała osada. 

Dalsze losy Belga
Minuit miał smykałkę do handlu. 
Podczas swojej kadencji wyeksporto-
wał do Holandii ponad 50 000 cen-
nych skór futerkowych, wartych ponad 

400 000 guldenów. Był w 
Kolonii najwyższym sędzią, 
ale zarówno w sprawach 
cywilnych, jak i karnych 
pomagała mu rada złożona 
z pięciu kolonistów. Ten or-
gan doradzał gubernatorowi 
i wspólnie z nim opracowy-
wał, administrował i orzekał 
zbiór praw, aby pomóc w 
zarządzaniu osadą. 

W 1629 r. ustanowiono na wyspie sys-
tem tzw. patronów, przyznający duże 
połacie ziemi każdemu Holendrowi, 
który sprowadził do osady 50 robotni-
ków. Chociaż system został opracowany 
w celu uprawy ziemi, wielu patronów 
wykorzystało luki prawne do przemytu 
skór futerkowych i tytoniu. Minuit został 
oskarżony o pomoc swoim faworytom. 
W 1631 roku Kompania zawiesiła go na 
stanowisku gubernatora, a po powrocie 
do Europy został z niego zwolniony. 

Belg, zachwycony możliwościami, któ-
re kryły się za Atlantykiem, przekonał 
szwedzki rząd do założenia kolonii w 
regionie Delaware.  Obejmując do-
wództwo nad dwoma statkami, dotarł 
do zatoki Delaware w marcu 1638 roku 
i rozpoczął budowę Fortu Christina w 
miejscu dzisiejszego Wilmington. Zmarł 
na morzu podczas huraganu w drodze 
do Indii Zachodnich. 

Nowy Jork 
W 1664 roku do portu w Nowym 
Amsterdamie wpłynęła angielska eskadra 
i zażądała poddania osady. Holenderski 
gubernator Peter Stuyvesant oddał ją 
praktycznie bez walki i złożył przysięgę 
królowi Anglii. Nowy Amsterdam stał 
się posiadłością angielską. Nazwę miasta 
zmieniono na Nowy Jork, na cześć kró-
lewskiego brata, księcia Yorku – Jakuba. 

Dla mieszkańców ważniejsza od polity-
ki i poczucia państwowej przynależności 

okazała się gwarancja swobod-
nego prowadzenia interesów. 
Pod nowymi rządami nastąpił 
rozkwit osady, wzrosła liczba 
mieszkańców. W 1683 Nowy 
Jork uzyskał prawa miejskie. 
Anglicy opuścili miasto 25 li-
stopada 1783 roku. Dzień ten 
znany jest jako „Evacuation 
Day”. 

Do dziś w Nowym Jorku po-
zostały po emigrantach z Niderlandów 
nazwy dzielnic i ulic. 

Peter Minuit ciągle jest pamiętany na 
wyspie dzięki wielu obiektom w prze-
strzeni publicznej. Znajduje się tam 
Peter Minuit Plaza, mały park na dol-
nym Manhattanie. W Inwood Hill Park 
jest umieszczona tabliczka Peter Minuit 
upamiętniająca zakup Manhattanu 
od Indian. Jest też baza flagowa Peter 
Minuit w Battery Park. Uczniowie szkoły 
publicznej 108 na Manhattanie codzien-
nie uczęszczają do szkoły Peter Minuit, a 
DAR na Manhattanie nazwał jeden ze 
swoich oddziałów imieniem Petera 
Minuita. Wreszcie w Wesel Germany 
znajduje się pomnik Petera Minuita na 
Moltkestrasse. 

Ta najbardziej lukratywna umowa o 
ziemię w Ameryce Północnej – zakup 
Manhattanu od Indian – jest prawdo-
podobnie najbardziej kontrowersyjna w 
historii. Jej wiarygodność opiera się bo-
wiem wyłącznie na jednej linijce w doku-
mencie odkrytym w połowie XIX wieku, 
spisanym przez sekretarza Holenderskiej 
Kompanii Zachodnioindyjskiej Johna 
Brodheada: „Kupili wyspę Manhattan 
od Indian za wartość 60 guldenów”. 

Anna Janicka

Źródła: 
newnetherlandinstitute.org,  

untappedcities.com, peterminuit.com,  
twojahistoria.pl 

Peter Minuit, 
wikipedia.org
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134 biedronki, czyli bogactwo 
flamandzkich dialektów 
Tiseruutuutuus en atrint trintrin*. To po flamandzku. Wei sjiek is mich da!** – też. 
Nie każdy we Flandrii zrozumie jednak te zwroty, które należą do dialektów. Na-
turalnych języków, rozwijających się spontanicznie, nieskodyfikowanych i do 
dzisiaj podkreślających tak ważną w północnej Belgii tożsamość regionalną. Na 
żabę usłyszymy tu 11 określeń, na motyla kilkadziesiąt, a na biedronkę 134, w tym 
wdzięczne piepampoentje. Dialekty wymierają dziś niemal wszędzie, ale we Flan-
drii proces ten przebiega wolniej. Dla wielu Flamandów to one są wciąż pierw-
szym i autentycznym językiem ojczystym. 

Gdy pytano mnie o oficjalne języki 
Belgii, to zwykłem odpowiadać, że fla-
mandzki to niderlandzki, czyli holender-
ski. Bo unia językowa, bo te same książki 
i słowniki, bo wspólne certyfikaty dla 
obcokrajowców. Pora wytłumaczyć niu-
anse. Przede wszystkim trzeba zastrzec, 
że określenie „flamandzki” stosuje się 
dzisiaj do regionu znacznie większego 
niż historyczne hrabstwo Flandrii (które 
rozciągało się od Dunkierki przez Brugię 
po Gandawę). W skład współczesnego 
flamandzkiego wchodzą cztery główne 
rodziny dialektów: zachodnioflamandz-
ka, wschodnioflamandzka, brabancka 
(uwaga – Antwerpia to brabanckie mia-
sto) oraz limburska. Rozlewają się one 
na południową Holandię, a nawet na 
północny zakątek Francji. Między nimi 

występują niezliczone postaci pośrednie, 
które nie tylko posiadają cechy graniczą-
cych ze sobą rodzin, lecz także dokładają 
swoje własne formy. W rezultacie, po-
dróżując dzisiaj po Flandrii, można w 
pół godziny znaleźć się niemalże w innej 
strefie językowej. 

Dialekty na terenie północnej Belgii nie 
są oczywiście odizolowane – stanowią 
część szerszego kontinuum rozpostar-
tego od Anglii do Niemiec. Angielskie 
„sun, puppet, buck, mussels”, to za-
chodnioflamandzkie „zunne, puppe, 
buk, mussels”, limburskie „zon, poep, 
bok, moesselen” i niemieckie „Sonne, 
Puppe, Bock, Muscheln”. Między III a 
V wiekiem wędrujące ludy germańskie 
zderzyły się m.in. we Flandrii. W tym 

wypadku byli to z jednej strony Saksoni, 
a z drugiej Frankowie. Naturalną granicę, 
oddzielającą flamandzki od brabanckie-
go, wyznaczyła rzeka Skalda. 

Czym różnią się odmiany belgijskie-
go niderlandzkiego? Przede wszystkim 
dźwiękami, wymową. Zróżnicowane 
słownictwo czy słowotwórstwo ma tu-
taj drugorzędne znaczenie. I tak, jeśli 
ktoś nie jest rodowitym Flamandem 
Wschodnim, to trudno mu będzie odcy-
frować neeën uuë aaë oeën („negen hoge 
oude hoeden”). Gramatyka też może się 
różnić i jeśli akurat Flamand Wschodni 
powie standardowo-słownikowo „Ik ben 
moe”, to już Brabant „Ik zaan muug”, a 
Flamand Zachodni „Ik zien moe”. 

Pierwsze próby ujednolicenia języka 
nastąpiły wraz z pojawieniem się Belgii 
na mapie Europy. Dla porównania ni-
derlandzki w Holandii (wywodzący się z 
dialektów krainy między Amsterdamem, 
Hagą i Rotterdamem) miał już wtedy za 
sobą dobrych dwieście lat państwowego 
wsparcia. W Belgii długo pozostawał on 
językiem ograniczającym się do elitar-
nych pism, gazet i literatury. Brakowało 
motywacji do jego nauki, zwłaszcza, że 
do końca XIX w. administracja i oświa-
ta zdominowane były przez francuski, a 
powszechny obowiązek szkolny wpro-
wadzono w Belgii dopiero w 1914 r. 

Rozmaitość flamandzkich określeń na trąbę powietrzną. „Atlas van het dialect in Vlaanderen”, 
wyd. Lannoo, 2021
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Dialekty pozostawały skuteczną i prak-
tyczną alternatywą, i jako takie kwitły. 

Po drugiej wojnie światowej ruszyła sys-
temowa ofensywa „ogólnoniderlandz-
kiego”, który opatrzono dodatkowo 
mianem „cywilizowanego” („Algemeen 
Beschaafd Nederlands”, ABN). Do lat 
80. XX w. podejmowano różnorakie 
inicjatywy promujące ABN, ogniska 
szkolne, audycje pt. „Tu mówi się po ni-
derlandzku”. Standardowy język zgodnie 
z założeniami się upowszechnił, ale ryko-
szetem oberwały dialekty, zdegradowane 
i stygmatyzowane. Kojarzyły się teraz z 
zacofaniem, które trzeba korygować, albo 
wręcz wykorzenić, bo radiotelewizyjnych 
ekspertów określano wtedy „ogrodnika-
mi języka”. 

Na szczęście niezupełnie się to udało. W 
2022 r. we flamandzkim radiu zawsze 
można trafić na młodego artystę wyśpie-
wującego swoje serce w dialekcie (pole-
cam chociażby Het Zesde Metaal). A na 
ekranie na serial lub film, który ciężko 
oglądać bez napisów w standardowym 
niderlandzkim. Negatywny wizerunek 
dialektów niewątpliwie uległ zmianie, jest 
merchandise, czyli bluzy z frazami, jest 
pozytywny PR, czyli podwójne nazwy 
ulic w wybranych miasteczkach albo 
książki dla dzieci w wersjach regional-
nych. Odbywa się dzień dialektów, wy-
bory najładniejszego słówka, a 1 kwietnia 
strona szpitala w Kortrijk dostępna była 
w całości w zachodnioflamandzkim. 

Czy to zatem dialektowy renesans? 
Pozornie. Mimo sympatii, jaką odzy-
skały dialekty, trend jest jednoznaczny. 
Od lat systematycznie spada liczba osób 
biegle mówiących w lokalnym narzeczu. 
Czterdzieści lat temu było ich w całej 
Flandrii aż 86 proc., dzisiaj najwyżej 
30 proc. We Flandrii Zachodniej to 
wprawdzie ponad połowa mieszkańców, 
w Antwerpii 40 proc., ale w Brabancji 
Flamandzkiej (Leuven) jest ich zaledwie 
kilkanaście procent. Coraz mniej z nich 

deklaruje, że zamierza przekazać specy-
ficzne dźwięki i słowa swoim dzieciom. 

Skrajnym przykładem jest Bruksela, 
która jako historycznie brabanckie mia-
sto, także rozwinęła charakterystyczny 
dialekt. Dziś na co dzień mówi tam po 
niderlandzku góra kilkanaście procent 
mieszkańców, a i z nich zdecydowana 
większość to nie Brukselczycy z dzia-
da pradziada, więc dialekt praktycznie 

wymarł. A jest w nim np. sympatyczne 
określenie ketje czyli „dzieciak” – stąd 
publiczna telewizja dla dzieci nazywa 
się Ketnet. 

Dialekt mieszkańców okolic Brugii, 
Ostendy czy Ieper trzyma się najmoc-
niej, korzystając ze swojego peryferyjne-
go położenia i stosunkowo szerokiego 
zasięgu. To właśnie tam urzędy pracy 
oferują kursy „West-Vlaams voe be-

Flamandzkie synonimy “biedronki”. „Atlas van het dialect in Vlaanderen”, wyd. Lannoo, 2021



9kwiecień 2022         Flandria po polsku 

gunners”, podczas których pracownicy 
firm sprzątających lub opieki zdrowot-
nej uczą porozumiewać się z zazwyczaj 
leciwymi klientami. Z drugiej strony, to 
także na belgijskim wybrzeżu przepro-
wadzono niedawno kampanię „Elke dag 
Nederlands” namawiającą handlarzy do 
umożliwienia przybyszom spoza regionu 
komunikacji w wyuczonym, standardo-
wym niderlandzkim. Bo dialekt to za-
wsze dodatkowa bariera, szczególnie dla 
obcokrajowców i konwencjonalny kurs 
językowy nie pomoże się z nią uporać. 

Z perspektywy nie-Flamanda znacznie 
praktyczniejsze wydawałoby się szkole-
nie z tussentaal, „języka pośredniego”, 
którym na co dzień posługuje się dzi-
siaj zdecydowana większość mieszkań-
ców Flandrii. W domu, w knajpie, na 
podwórku, a bywa, że i w parlamencie 
– tussentaal to bezwzględnie żywotny ję-
zyk mówiony, łączący powszechne reguły 
słownikowe z kolorytem lokalnym. Jest 
dość młodym zjawiskiem, wytworzonym 
w ostatnich dwóch-trzech pokoleniach, 
podążającym za zmianami społecznymi, 
odformalizowaniem stosunków i rosnącą 
pewnością siebie Flamandów w ogóle. 

Nie ma jednego tussentaal dla całej 
Flandrii, ale dzięki popularności medial-
nej, przede wszystkim serialowej (obo-
wiązkowo z napisami w standardowym 
niderlandzkim), przeplata i spaja różne 
dialekty. W latach 90. minionego wieku 
ton nadawały regionalizmy z Antwerpii, 
Leuven i Mechelen, od jakiegoś czasu 
panuje moda na zachodnioflamandzki. 
Osobiście uważam, że wyrażenia takie jak 
Oe noemde gij? („Hoe heet jij?”), Zèè 
na kalm! („Wees nu kalm!”), Wittewa? 
(„Weet je wat?”) i Blèèf in uw kot („Blijf 
thuis”) powinno się przyswajać na po-
czątku każdego kursu niderlandzkiego. 

Tussentaal zdaje się być naturalnym 
etapem w ewolucji flamandzkiego, po-
chodną zwiększonej mobilności, która 
nie oszczędziła nawet tak zasiedziałego 
i przywiązanego do małych ojczyzn 
społeczeństwa jak 
Belgowie. Owszem, 
dialekty się rozwad-
niają, ale po okresie 
skrępowania znów 
budzą głównie po-
zytywne skojarze-
nia – nieokrzesanej 
szczerości i bliskości. 

Dialektowe wtręty bywają wręcz cool i 
pozwalają się profilować, tak jak i przy 
pomocy języka młodzieżowego czy aka-
demickiego. Pamiętajmy, że standardowy 
niderlandzki nie w każdej sytuacji będzie 
stosowny. Lingwista Dirk Geeraerts po-
równał go do garnituru, który zakłada 
się od święta. Jeśli będziemy w nim kosić 
trawę w ogródku, to flamandzcy sąsiedzi 
zaczną dziwnie zerkać zza płotu. 

Kopalnią dialektów jest kolekcja 
Uniwersytetu w Gandawie. Pod adre-
sem https://www.dialectloket.be/geluid/
stemmen-uit-het-verleden można wysłu-
chać wypowiedzi z 550 flamandzkich 
miejscowości. 

*„Er is een ruit uit het huis en als het regent, 
regent het erin.” (zachodnioflamandzki) 
**„Hoe mooi is dat!” (limburski)

Maciej Bochajczuk jest absolwentem 
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. 
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Odkrywamy Flandrię 
Flandria to region Belgii, chętnie odwiedzany przez turystów, o bogatej i ciekawej 
historii, kulturze i tradycji. Przyciąga architekturą, zabytkami, miastami z bruko-
wanymi uliczkami emanującymi historią, malowniczymi wioskami, nadmorskimi 
plażami, znakomitym piwem i sklepami z pralinkami. Słynie też z najgęstszej w 
Europie sieci żeglownych dróg śródlądowych z ponad 900 km kanałów. 

„Miasto Szkła” 
W prowincji Limburgia, w pobliżu 
granicy z Holandią leży miejscowość 
Lommel, która w 1990 roku obchodzi-
ła swoje 1000-lecie. W mieście o takiej 
historii znajduje się wiele atrakcji, które 
zasługują na uwagę. Warto zobaczyć 
dom-muzeum Burgomistra, w którym 
odbywają się różne festiwale i uroczysto-
ści miejskie, neogotycki kościół św. Piotra 
z początku XX wieku, park Najświętszej 
Maryi Panny, czy XVII-wieczny wiatrak 
Leyssens. 

Szklany dom 
Lommel znane jest też z białego piasku 
kwarcowego, który ma wyjątkowo drob-
ne ziarna i jest bardzo czysty. Odkryto 
go w 1850 roku i wykorzystywano do 
tworzenia najwyższej jakości szkła oraz 
szklanych przedmiotów. 

Nic więc dziwnego, że w Lommel 
zbudowano dom ze szkła. Pod na-
zwą  GlazenHuis (The Glass Centre) 
kryje się Flamandzkie Centrum Sztuki 
Nowoczesnej, którego renoma sięga 
daleko poza granice Belgii. Szklany 
budynek uzupełnia przestrzeń pasażu, 
który poświęcony został funkcjom kul-
turalnym. GlazenHuis jest też atrakcją 
samą w sobie. Budynek stanął w pasażu 
De Vryheyt, w samym centrum mia-
sta. Autorem projektu jest pracownia 
Philippe Samyn and Partners. 

Niewątpliwie największą atrakcją 
Szklanego Domu jest Szklana Wieża. 
GlazenHuis ma sześć metrów wysoko-
ści, zaś okrąg, stanowiący podstawę wie-
ży ma 8 metrów średnicy. 30-metrowy 
szklany stożek, wyrastający z budynku, 
pełni funkcję galerii i wieży widokowej, 
a zarazem atrakcji turystycznej. Poza tym, 

że oferuje piękny widok na miasto, ma 
niezwykłą konstrukcję. Szklaną wieżę 
oparto na konstrukcji ze stalowych ru-
rek, z których wykonano trójkątne ramki 
wypełnione szkłem. Na najniższym po-
ziomie budowli szklane elewacje stożka 
zostały rozdzielone na dwie płaszczyzny, 
aby można było utworzyć tam rozsuwa-
ne drzwi wejściowe. 

Dwa ciągi spiralnych schodów zostały 
podwieszone na stalowych linach do tej 
samej konstrukcji. Zwiedzający, wspina-
jąc się na szczyt szklanego stożka mijają 
trzy poziomy przestrzeni wystawienni-
czych, mogą więc niejako „po drodze” 
oglądać wystawy sztuki. 

Po dotarciu na szczyt budowli trafią na 
taras widokowy. Dzięki swojej lekkiej 
konstrukcji wieża ze szkła nie przytłacza 
zabudowy pasażu. 
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GlazenHuis otworzył swoje podwoje 
w 2007 roku. Od tego czasu każdego 
roku organizuje dwie wystawy, podczas 
których współpracuje z artystami i pro-
jektantami o międzynarodowej sławie. 
Wystawy indywidualne lub zbiorowe 
zawsze zaczynają się z innego punktu 
widzenia i koncentrują się na informacyj-
nym, technicznym, wizualnym, koncep-
tualnym lub tematycznym aspekcie szkła. 

Od 1998 roku miasto Lommel wraz z 
GlazenHuis buduje własną kolekcję sztu-
ki ze szkła, która w 2020 roku zawierała 
ponad 800 dzieł sztuki – krajowych i 
międzynarodowych artystów – będących 
własnością instytucji lub długotermino-
wo wypożyczonych. Do zarządzania tak 
dużą kolekcją powołano niedawno kie-
rownika, który dokona inwentaryzacji 
obiektów i udostępni je zwiedzającym. 

Flamandzkie Centrum Sztuki 
Nowoczesnej to dynamicznie działająca 
instytucja promująca szkło we wszystkich 
jego aspektach. Pokazuje, że szkło może 
być tym, czym chce: przedmiotem, obra-
zem, kamieniem szlachetnym, sztuką lub 
designem, wyjątkowym lub codziennym, 
kolorowym lub niewidocznym. 

Centrum przywią-
zuje dużą wagę do 
międzynarodowych 
standardów ICOM w 
zakresie gromadzenia, 
konserwacji, udostęp-
niania i badania zbio-
rów. GlazenHuis jest 
jednym z uznanych 
w kraju muzeów o 
najwyższym poziomie 
jakości we Flandrii. 

Szklany Dom nie 
tylko prezentuje prze-
piękną i wyjątkową szklaną sztukę, ale 
posiada także swój warsztat szklarski. 
Wykorzystując znane od dawna techniki, 
artyści tworzą tutaj codziennie unikatowe 
przedmioty z gorącego płynnego szkła. 
Każdy, kto chce poznać arkana tworze-
nia szklanych przedmiotów, może wziąć 
udział w warsztatach. 

Jest także sklep ze szkłem – założony w 
1805 roku przez pierwszego burmistrza 
Lommel,  Joannesa Aertsa – który od 
2007 roku jest częścią Szklanego Domu. 
Można w nim kupić piękne wazony, bi-
żuterię i inne szklane przedmioty w róż-

nych przedziałach cenowych, wykonane 
przez artystów według własnego projektu 
i z wielką miłością. 

GlazenHuis to dom otwarty dla sztuki, 
artystów i publiczności, który zachęca 
do spotkań artystycznych i promuje 
wymianę kulturalną między artystami z 
całego świata. Jest symbolem Lommel 
jako „Miasta Szkła”. 

Agnieszka Buniowska

Źródła: sztuka-architektury.pl
Fot. glazenhuis.be
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 Kuchnia fl amandzka dla każdego 
Flandria to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia fl amandzka 
jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Tym razem polecam schab w innej 
formie niż tradycyjny polski schabowy. 
Proste składniki, połączone ze sobą stwo-
rzą pyszne danie. Jeśli więc znudziły się 
komuś kotlety schabowe w panierce i nie 
ma pomysłu na obiad, niech koniecznie 
wypróbuje ten przepis. 

Ważną rzeczą jest, aby mięso było dobrej 
jakości, a temperatura pieczenia stała. Nie 
należy też zapominać o podlewaniu mię-
sa powstałym sosem. 

Schab na sposób 
belgijski z boczkiem, 
kapustą włoską i 
sosem z cebuli 
Składniki: 
•  1 kg schabu z kością, z kawałkiem 

żeberka (min. 1 kotlet na os.) 
• 8 grubych plastrów solonego boczku 

(0,5 cm) 
• 5 ząbków czosnku 
• kilka gałązek rozmarynu 
• 6 łyżek masła 
• pół główki kapusty włoskiej 
• gałka muszkatołowa 
• pieprz 
• sól 
• 4 duże cebule szalotki 
• kilka gałązek tymianku 
• kilka liści laurowych 

• 1 łyżka stołowa mąki 
• szczypta cukru 
• 1dl czerwonego wina 
• ½ dl czerwonego porto 
• ½ szklanki wody lub wywaru mię-

snego 

Przygotowanie: 
Nagrzewamy piekarnik do 150 stop-
ni. Mięso porcjujemy na grube kotlety 
(ok. 6 cm) i nacinamy. Nie odcinamy 
tłuszczu, ponieważ doda on smaku i 
ochroni pieczeń przed wysychaniem w 
piekarniku. 

Kroimy gałązki rozmarynu oraz czo-
snek, wciskamy je w nacięcia w mię-
sie. Na patelni rozpuszczamy 4 łyżki 
masła i obsmażamy mięso z dwóch 
stron. Umieszczamy je w naczyniu ża-
roodpornym, tłuściejszą stroną do góry. 
Pieczemy około 60 min w temperaturze 
150 stopni. 

Kapustę kroimy w cienkie paski i gotu-
jemy do miękkości. Odlewamy wodę i 
dokładnie odsączamy kapustę. 

Kawałki solonego boczku kroimy w 
kostkę. Na patelni rozpuszczamy 1 łyż-
kę masła, wrzucamy boczek i dobrze go 
wysmażamy. Dodajemy kapustę, dopra-
wiamy solą, pieprzem oraz świeżo startą 
gałką muszkatołową. 

Szalotki obieramy i kroimy w paski. Na 
patelni, na średnim ogniu rozpuszczamy 
łyżkę masła, dodajemy cebulę i podsma-
żamy, aż zacznie się brązowić. Regularnie 
mieszamy. 

Duszone szalotki posypujemy mąką i 
mieszamy. Dodajemy wino i porto oraz 
kilka liści laurowych, kilka gałązek świe-
żego tymianku oraz cukier i wodę lub 
bulion. 

Gotujemy sos około 15 minut, aż wy-
starczająco się zredukuje. Na koniec do-
prawiamy solą i pieprzem, wyjmujemy 
liście laurowe i gałązki tymianku. Tuż 
przed podaniem dodajemy odrobinę 
masła, co nada ładnego połysku i mie-
szamy sos. 

Smacznego! 

Agnieszka Wojtysiak
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Beginaż w Antwerpii 
W centrum miasta, a dokładnie w dzielnicy uniwersyteckiej znajduje się niezwy-
kłe miejsce, które dla różnych osób w poszczególnych wiekach zawsze było oazą 
spokoju. Przechodząc przez bramę wchodzimy na teren kompleksu budynków 
mieszkalnych. Znajduje się tu też kościół św. Katarzyny z XIX wieku, piękny tra-
wiasty dziedziniec i mały sad. Na bramie umieszczono informację, że jest to miej-
sce, w którym obowiązują określone zasady: np. nie można tu głośno rozmawiać, 
opalać się, jeździć na rowerze. To wyjątkowe miejsce to Het Begijnhof van An-
twerpen, czyli beginaż przy ulicy Rodestraat, który powstał w XVI wieku, bo wte-
dy antwerpskie beginki osiedliły się w obrębie murów miejskich. 

Beginaż to miejsce, które zamieszkiwały 
beginki – pobożne i niezamężne kobie-
ty, żyjące we wspólnocie (beginacie) nie 
wycofując się zupełnie z życia świeckie-
go. Beginki ślubowały czystość, ubóstwo 
oraz posłuszeństwo, gdy należały do 
wspólnoty i zamieszkiwały w beginażu, 
ale zawsze mogły dobrowolnie opuścić 

beginat. Istniały też be-
ginaty tworzone przez 
mężczyzn. Flamandzkie 
beginaże były autono-
miczne, bardzo dobrze 
zorganizowane i rządziły 
się własnymi prawami. 

Pierwszy beginaż w 
Antwerpii beginki za-
mieszkiwały w latach 
1240-1542 i znajdo-
wał się on poza mu-
rami miejskimi na 

południe od miasta. Był to tzw. Het 
Hof Sion. Nowy beginaż, ten przy uli-
cy Rodestraat został założony w roku 
1545. Początkowo domy beginek były 
budowane wokół kwadratowego placu, 
jednak z powodu rosnącej liczby beginek 
wyznaczono dodatkową aleję w kształcie 
litery L, przy której powstawały kolejne 

domy. W szczytowym okresie beginaż 
liczył ponad osiemdziesiąt domów i trzy 
klasztory, w których zamieszkiwało pra-
wie 300 beginek. 

Antwerpski beginaż przetrwał trudny 
okres wojen religijnych, jednak pod pa-
nowaniem francuskim beginki musiały 
opuścić beginaż, bo został on skonfi-
skowany i zakwaterowano tu francu-
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skich żołnierzy. W roku 1821 beginki 
odzyskały swoją własność, jednak była 
to tylko część dawnego kompleksu. 
Niektóre budynki zostały zburzone, a zie-
mię podzielono na działki, które zostały 
sprzedane. Ucierpiał też kościół, bo został 
częściowo zniszczony w roku 1799 a to, 
co z niego ocalało zostało wkompono-
wane do nowego neogotyckiego kościoła 
św. Katarzyny, który został zbudowany 
w latach 1827-1830. Beginki żyły tu 
spokojnie w kolejnych latach, dopiero 
w roku 1925 przeniosły się do klasztoru, 
a w ich domach zamieszkały inne osoby 
(emerytowani księża, kobiety samotne 
i małżeństwa emerytów). Dziś beginaż 

nadal pełni funkcje mieszkalne i tak też 
będzie w przyszłości, bo w marcu 2020 

roku AG Vespa – miejska spółka zajmu-
jąca się nieruchomościami – rozpoczęła 
proces przebudowy i odnowienia budyn-
ków, którego celem jest utworzenie kom-
pleksu przystępnych cenowo mieszkań 
na wynajem. 

W 1986 roku zmarła ostatnia begin-
ka z Antwerpii, Virginie Laeremans, 
a 14 kwietnia 2013 roku w wieku 91 
lat zmarła ostatnia na świecie beginka 
– Marcella Pattyn. Wraz z nią wyga-
sła ponad 800-letnia tradycja beginek. 
Flamandzkie beginaże są tak wyjątkowe, 
że 13 z nich zostało wpisanych na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 

Zachód słońca nad Skaldą 
Skalda to rzeka, która przepływa przez Antwerpię, a mieszkańcy miasta wiedzą 
od wieków, że rzeka to port, port to praca i pieniądze, a to oznacza godne życie. 
Zdarzyło się w przeszłości, że Antwerpia była odcięta od morza. Wtedy źle się 
wiodło mieszkańcom miasta, bo działalność portu była bardzo ograniczona. Wła-
śnie z powodu portu i żeglugi na Skaldzie w Antwerpii nie ma mostu łączącego 
obie strony miasta. Aby przedostać się na drugą stronę rzeki, trzeba skorzystać z 
tunelu pod Skaldą. 

W Antwerpii jest kilka tuneli, a dwa z 
nich zostały zbudowane jeszcze w latach 
30. ubiegłego wieku. W centrum miasta 
piesi i rowerzyści korzystają z tunelu św. 
Anny, który został wybudowany w roku 
1933. Całkowita długość tunelu to 572 
m, średnica wynosi 4,22 m i znajduje 
się on na głębokości 31,57 m. W tym 
samym roku też w centrum oddano do 
użytku tunel drogowy Waaslandtunnel 
o długości 2110,85 m. 

Część południowej ob-
wodnicy Antwerpii sta-
nowi Kennedytunnel, 
który został oddany 
do użytku w roku 
1969. Całkowita dłu-
gość tunelu to 690 m. 
W północnej części 
miasta, czyli w porcie 

znajduje się Liefkenshoektunnel, który 
został otwarty w lipcu 1991 roku. Jego 
całkowita długość to 1373,5 m. 

W Antwerpii są jeszcze dwa tunele kolejo-
we de Brabotunnel i de Antigoontunnel. 
Można też skorzystać z bezpłatnej prze-
prawy promowej, która łączy prawy i 
lewy brzeg Skaldy. 
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Reforma na rynku pracy 
Rząd belgijski uchwalił pakiet reform 
rynku pracy. Pracownicy uzyskali pra-
wo do czterodniowego tygodnia pracy, 
jeśli tylko wyrobią się ze wszystkimi obo-
wiązkami tak, jak gdyby pracowali pięć 
dni. Pracodawca może odmówić wpro-
wadzenia takiego systemu pracy, ale musi 
przedstawić jasne uzasadnienie na piśmie. 

Pracownicy będą mogli prosić o pracę 
cztery dni w tygodniu przez okres sześciu 
miesięcy. Potem będą mogli kontynu-
ować układ lub wrócić do pięciodnio-
wego systemu bez żadnych negatywnych 
konsekwencji. W praktyce oznacza to 
utrzymanie 38-godzinnego tygodnia 
pracy z dodatkowym dniem wolnym 
rekompensującym dłuższe dni pracy. 

Belgowie będą również mogli zdecydo-
wać się na więcej pracy w ciągu jednego 
tygodnia, a mniej w następnym, co po-
zwoli pracownikom lepiej zarządzać swo-
im życiem zawodowym i prywatnym, 
na przykład w przypadku wspólnego 
rodzicielstwa. 

Ponadto rozszerzone zostanie „prawo do 
bycia offl  ine”. Już w styczniu urzędnicy, 
pracujący dla belgijskiego rządu federal-
nego, otrzymali prawo do wyłączania 
urządzeń służbowych i  ignorowania 
wiadomości od szefa po godzinach bez 
represji ze strony pracodawców. Teraz 
takie prawo mają otrzymać również 
pracownicy z sektora prywatnego. 

Jeśli chodzi o pracowników, którzy 
pracują w niepełnym wymiarze godzin 
ze zmiennymi grafi kami, każdy z nich 
musi zostać poinformowany o swoim 
harmonogramie pracy z 7-dniowym 
wyprzedzeniem (dni robocze). 

Rząd dostosuje też system okresów wy-
powiedzenia, aby ułatwić zmianę pra-

cy. Dzięki „procesowi przejściowemu” 
pracownicy będą mogli pracować lub 
przygotowywać się do nowej pracy w 
okresie wypowiedzenia z zachowaniem 
wynagrodzenia.  Innymi słowy mogą 
zmienić pracodawcę w okresie wypo-
wiedzenia. 

Belgia dąży do osiągnięcia wskaźnika 
zatrudnienia na poziomie 80 proc. w 
2030 roku, wobec 71,4 proc. na koniec 
ubiegłego roku. Rządowy plan jest kry-
tykowany przez opozycję, a także eksper-
tów. Nazywają to „typowym belgijskim 
kompromisem”. 

vrt.be 

Belgia inwestuje 
w obronność 
Rząd zdecydował się zainwestować do-
datkowe 14 miliardów euro w obronę w 
ciągu najbliższych ośmiu lat. Przewiduje 
się duży wzrost liczebności wojsk. 
Oprócz zakupu myśliwców F-35, po-
jazdów opancerzonych i nowych fregat, 
planowane są wydatki na drony, cybe-
robronę i helikoptery. 

Belgijski budżet obronny wzrośnie z 
1,3% PKB do 1,5%. Jest to nadal po-
niżej celu NATO wyznaczonego na 2 
procent. 

Liczebność sił zbrojnych wzrośnie z 25 
000 do 29 000 i będzie obejmować 
grupę bojową liczącą 3000 żołnierzy. 
Wojskowe służby wywiadowcze ADIV 
będą jednym z sektorów, który skorzysta 
ze zwiększonych wydatków. 

Belgia kupi artylerię 
Cesar oraz systemy 
rakietowe krótkiego 
i dalekiego zasię-
gu. Liczebność 
sił specjalnych 
zostanie zwiększona, 

zostaną one także zaopatrzone w pojazdy 
amfi bijne i lekkie samoloty. 

Siły powietrzne otrzymają 15 lekkich 
śmigłowców oraz do 5 dużych śmi-
głowców transportowych. Marynarka 
wojenna będzie wyposażona w systemy 
układania inteligentnych min. 

Belgia dołączy również do europejskiego 
programu opracowania nowego czołgu. 
Decyzja o udziale w nowym europejskim 
projekcie czołgów otwiera drogę do za-
kupu przez Belgię pojazdów, których 
obecnie nie posiada. 

vrt.be 

Opłaty notarialne przy 
zakupie domu spadną 
nawet o 25% 
Minister sprawiedliwości Vincent Van 
Quickenborne zapowiedział wielką refor-
mę systemu opłat notarialnych. Dzięki 
zmianom, jakie zamierza przeprowadzić 
ministerstwo, mają zmniejszyć się opłaty 
naliczane przez notariuszy między in-
nymi przy zakupie domów i mieszkań. 

Najwięcej mają zyskać osoby kupujące 
stosunkowo niedrogie nieruchomości. W 
przypadku zakupu domu lub mieszkania 
za około 232 tys. opłata notarialna ma 
być aż o 25% niższa niż obecnie. Oznacza 
to oszczędność około 1,1 tys. euro. 

Im droższa nieruchomość, tym oszczęd-
ność będzie już mniejsza. W przypadku 
nieruchomości w cenie 450 tys. euro 
klient zaoszczędzi około 570 euro, a w 

przypadku nieruchomości w cenie 
powyżej 800 tys. euro koszty 

notarialne będą nawet 
większe niż obecnie. 

Ceny nieruchomości 
poszły w minionych la-

tach znacznie w górę i co-

ze zwiększonych wydatków. 

Belgia kupi artylerię 
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rakietowe krótkiego 
i dalekiego zasię-
gu. Liczebność 
sił specjalnych 
zostanie zwiększona, 

klient zaoszczędzi około 570 euro, a w 
przypadku nieruchomości w cenie 
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notarialne będą nawet 
większe niż obecnie. 

Ceny nieruchomości 
poszły w minionych la-

tach znacznie w górę i co-
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raz więcej ludzi nie stać na zakup wła-
snych czterech kątów. Obniżenie opłat 
notarialnych na (nie najdroższe) domy 
i mieszkania ma ułatwić zakup nieru-
chomości osobom z niższymi i średnimi 
dochodami. 

niedziela.be 

Podatek 
samolotowy 
Belgia chce wprowadzić nowy podatek 
od wszystkich komercyjnych lotów pa-
sażerskich, odbywających się z belgijskich 
lotnisk. Nowa danina zacznie obowiązy-
wać od 1 kwietnia 2022 roku. 

Nowy podatek od podróży lotniczych 
stanowi część rządowej „zmiany podat-
kowej”, mającej na celu zmniejszenie de-

fi cytu budżetowego poprzez zwiększenie 
dochodów o 300 mln euro w 2022 roku. 
Ma zagwarantować wpływy budżetowe 
w wysokości 30 mln euro w 2022 oraz 
40 mln euro w 2023 i 2024 roku. 

Dla lotów na odległość poniżej 500 km 
(w linii prostej) od belgijskiego lotniska 
wprowadzony zostanie podatek w wyso-
kości 10 euro. Opłata za wylot w kwocie 
2 euro zostanie nałożona, jeśli miejsce 
docelowe bezpośredniej podróży lotniczej 
z Belgii znajduje się dalej niż 500 km, 
ale w obszarze Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Podatek wyniesie 4 euro, 
jeśli miejsce docelowe znajduje się poza 
EOG. 

rynek-lotniczy.pl 

W razie powodzi szkody 
na 8 miliardów euro 
Vlaamse Waterweg wraz z IMDC po raz 
drugi przeprowadziły symulację badającą, 
co by się stało, gdyby we Flandrii spa-

dła tak duża liczba opadów, jaka miała 
miejsce w ubiegłym roku w Walonii. Z 
badania wynika, że ucierpiałoby oko-
ło 86 000 domów, a całkowite szkody 
wyniosłyby 8,1 miliarda euro. „Bomba 
wodna” we Flandrii spowodowałaby za-
tem bezprecedensowe szkody materialne 
i fi nansowe, a przede wszystkim niewia-
rygodną ilość ludzkich tragedii. 

Po powodzi w Walonii odpowiednie 
służby we Flandrii zabrały się do pracy. 
Przygotowano dwa możliwe scenariusze. 

Pierwszy, przewiduje opady o wielkości 
około 107 milimetrów na metr kwadra-
towy w ciągu 48 godzin. W tym wy-
padku (bez podniesienia się poziomu 
morza) ucierpiałoby około 4900 domów, 
a szkody wyniosłyby 289 milionów eu-
ro. Jeśli poziom morza podniesie się o 60 
centymetrów, liczba dotkniętych domów 
wzrośnie do 5300, a szkody wyniosą 300 
milionów euro. 

Podatek 
samolotowy 
Belgia chce wprowadzić nowy podatek 
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Drugi scenariusz uwzględnia opady rzę-
du 230 milimetrów w ciągu 48 godzin. 
W takim wypadku (bez podniesienia się 
poziomu morza) ucierpiałoby około 86 
000 domów, a całkowite szkody wynio-
słyby 8,1 miliarda euro. Przy wzroście 
poziomu morza o 60 cm liczba dotknię-
tych domów wzrasta nawet do 90 400, 
a całkowite szkody wynoszą 8,6 miliarda 
euro. 

Szczególnie zagrożona wydaje się być 
Flandria Wschodnia, gdzie znajduje się 
wiele dorzeczy. Przede wszystkim okolice 
Gent, ale również dolina Dender, gmi-
ny Ninove, Liedekerke, Geraardsbergen 
i Denderleeuw. Rząd fl amandzki zapew-
nia, że podjął już odpowiednie działania 
w razie wystąpienia we Flandrii „wodnej 
bomby”. 

vrt.be 

Nowe paszporty z 
wizerunkami postaci 
z komiksów 
Na nowych belgijskich paszportach 
widnieją wizerunki postaci stworzonych 
przez belgijskich rysowników, takich 
jak Smerfy, Lucky Luke, czy Tintin. – 
Wprowadzenie nowego paszportu jest 
dla nas (…) okazją do zwrócenia uwagi 
na dziewiątą sztukę wyzwoloną, komiks, 
który jest centralnym elementem naszej 
kultury i źródłem naszego oddziaływania 
za granicą – powiedziała minister spraw 
zagranicznych Belgii Sophie Wilmes. 

Jakość nowych paszportów 
jest lepsza, są lepiej za-
bezpieczone niż dotych-

czasowe dokumenty. 

Według Wilmes dokumenty będą „roz-
poznawalne dzięki oryginalnemu projek-
towi, który honoruje jeden z klejnotów 
naszej kultury: bohaterki i bohaterów 
komiksów”. 

gva.be 

Reforma w 
mieszkalnictwie socjalnym 
W przyszłym roku, ze względu na du-
żą fuzję, ze 134 fi rm mieszkaniowych 
i biur wynajmu socjalnego we Flandrii 
pozostaną tylko 42. Rząd fl amandzki 
osiągnął w tym temacie porozumienie. 
Każda fi rma mieszkaniowa będzie mogła 
działać tylko w jednym obszarze wyzna-
czonym przez rząd i może obejmować 
kilka gmin – w przypadku Limburgii 
nawet całą prowincję. 

„To była mieszanina struktur. Nie zawsze 
jest jasne dla przyszłych najemców, dokąd 
zapukać” – mówi Matthias Diependaele 
(N-VA), fl amandzki minister mieszkal-
nictwa. „Nareszcie rozplątujemy ten wę-
zeł. To sprzyja wydajności i efektywności, 
co ostatecznie przyspieszy budowę miesz-
kań socjalnych. To historyczna reforma”. 

W chwili obecnej istnieje rozróżnienie 
między fi rmami budownictwa społecz-
nego, które budują i wynajmują własne 
domy, a społecznymi agencjami najmu, 
które wynajmują domy na rynku pry-
watnym w celu ich podnajmu najem-
com. Istnieje 86 fi rm mieszkaniowych 

i 48 biur wynajmu. Od 1 stycznia 
przyszłego roku w każdej gminie 

będzie działać tylko jedna „fi rma miesz-
kaniowa”, która będzie pełnić obie role. 

„Zdolność budowlana fi rm musi zostać 
zwiększona” – mówi Diependaele. „To 
korzyść dla najemców. Dzisiaj trzeba za-

rejestrować się jako kandydat na 
różnych listach oczekujących. Teraz 
w każdej gminie będzie działać tyl-
ko jedna fi rma, a władze lokalne 
będą miały całkowity nadzór nad 
lokalną polityką mieszkaniową”. 

standaard.be 

Połowa mieszkańców 
Belgii ma więcej 
niż 42 lata 
Mediana wieku w Unii 
Europejskiej wyniosła w 2021 r. 

44,1 lat. Belgijskie społeczeństwo jest 
trochę młodsze niż populacja całej UE.

Mediana wieku dzieli populację na dwie 
równe grupy: połowa ludzi ma mniej, a 
połowa więcej lat niż ta liczba. Mediana 
na poziomie 44,1 lat oznacza więc, że w 
2021 r. połowa mieszkańców UE miała 
mniej niż 44,1 lat, a druga połowa – 
więcej.

W ciągu dekady mediana wieku w UE 
zwiększyła się o 2,5 roku. W 2011 r. 
wynosiła jeszcze 41,6 lat. Populacja UE 
się starzeje i z roku na rok mediana wie-
ku jest coraz wyższa – wynika z danych 
unijnego biura statystycznego Eurostat. 

Obecnie najstarszymi społeczeństwami 
UE są Włosi (mediana wieku 47,6 lat), 
Niemcy (45,9), Portugalczycy (45,8) i 
Grecy (45,5). W 2021 r. krajami UE z 
najniższą medianą wieku były Cypr (38 
lat), Irlandia (38,5) i Luksemburg (39,6).

hln.be

Mandat za brudne tablice 
W Belgii, za jazdę z zabrudzonymi ta-
blicami rejestracyjnymi grozi mandat w 
wysokości 125 euro. Jak podkreśla poli-
cja, jest to wykroczenie drugiego stopnia. 

fr.wikipedia.org
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W zeszłym roku 
minister sprawiedli-
wości, Vincent Van 
Quickenborne, ogło-
sił kilka zmian, których 
celem było bardziej suro-
we egzekwowanie ograniczeń 
prędkości. Jednym z kluczowych ele-
mentów wspomnianych działań jest 
szersze zastosowanie fotoradarów. Aby 
były one skuteczne, tablice rejestracyjne 
pojazdów muszą mieć widoczne nume-
ry – stanowi to bowiem podstawę do 
wystawienia mandatu za łamanie ogra-
niczeń prędkości. 

Belgijski rząd dąży do ograniczenia wy-
padków samochodowych. Jak informu-
je krajowy urząd statystyczny Statbel, w 
2019 roku, przed wprowadzeniem obo-
strzeń ograniczających przemieszczanie 
się, na belgijskich drogach doszło do 37 
719 wypadków, które doprowadziły do 

47 832 ob-
rażeń oraz 

644 zgonów.
niedziela.be 

Problemy ze 
spłatą kredytów 

W ubiegłym roku około 
2,9% dorosłych mieszkańców Belgii za-
legało ze spłatą pożyczek konsumenckich 
i kredytów hipotecznych. 

W sumie w 2021 r. opóźnienia w spłacie 
kredytów miało 268,1 tys. mieszkańców 
kraju ze stolicą w Brukseli – poinformo-
wało biuro statystyczne fl amandzkiego 
rządu regionalnego. 

Najwyższy odsetek ludzi, mających za-
ległości w spłacaniu pożyczek, jest w 
Regionie Stołecznym Brukseli. W stolicy, 
w 2021 r. aż 4,4% dorosłych mieszkań-
ców miało takie problemy. Na czas nie 

płaciło rat około 41 tys. mieszkańców 
Brukseli. 

W Walonii, a więc południowej, fran-
cuskojęzycznej części Belgii, ze spłatą 
kredytów zalegało 4,1% pełnoletnich 
mieszkańców. W sumie chodziło tutaj 
o 118 tys. dorosłych mieszkańców tego 
regionu. 

We Flandrii, a więc północnej, nider-
landzkojęzycznej części kraju, problem 
ten jest najmniejszy. W 2021 r. na czas 
nie spłacało kredytów około 2% miesz-
kańców Regionu Flamandzkiego. Było 
to łącznie niespełna 109 tys. ludzi. W 
2016 r. odsetek ten wynosił we Flandrii 
jeszcze 2,7%, przypomina portal stati-
stiekvlaanderen.be. 

niedziela.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska 

 

U nas pracujesz z uśmiechem! 
 

Lubisz wykonywać prace domowe?   
Cechuje Cię sumienność i staranność? 
 

Dołącz do nas!  
 

Pracuj w zaufanej  i stabilnej firmie.  
 

Już od 11 lat oferujemy:   
✓ Korzystne warunki pracy 
✓ Grafik według Twoich potrzeb 
✓ Wzajemny szacunek i zaufanie 
✓ Dobre samopoczucie 
✓ Pomoc i domową atmosferę 
✓ Dbałość o to co ważne 
✓ Pogawędkę przy kawie i uśmiech  

  

CZY WIESZ ŻE: 
• Czeki elektroniczne rejestrujemy za Ciebie.  

Zrelaksuj się po pracy. 
• Czeki papierowe oddajesz wtedy, kiedy Tobie najlepiej pasuje. 
• Twój grafik jest zawsze dostępny przez aplikację. 
• Każdemu dajemy szansę.  

Przyjmujemy również osoby bez własnych klientów. 
PONADTO ZAPEWNIAMY:   
• Kompetentną i uśmiechniętą obsługę w języku polskim.  
• Drobne tłumaczenia (przysięgłe) za darmo.   
• Poprawne i wierzytelne informacje.   
• Pomoc administracyjną. 

 

Mieszkasz w regionie Gent – Wetteren – Merelbeke - De Pinte - Deinze  - Nazareth - Gavere - Waregem…. 

 
 

Zadzwoń, przekonaj się  
i pracuj od jutra z uśmiechem! 

Dowiedz się szczegółów 

0465 08 86 07 
www.polishathome.be   

Biuro:  
Sint-Denijslaan 3 bus 202, 9000 Gent 

0478 78 77 77 • 09 292 75 21    
info@polishathome.be 

 

 

 

 

Miło będzie Ciebie poznać !  
Jolanta, Katelijn, Sylwia i Manuela 
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Ciekawostki o Belgii 
Belgia kojarzona jest głównie z czekoladą, goframi, piwem i Brukselą – stolicą Unii 
Europejskiej, której symbole Atomium czy Manneken-Pis znane są prawie każde-
mu. Ale czy wiecie, że Belgia słynie też z festiwali, a budynek sądu w Brukseli jest 
największy na świecie? 

Kraina festiwali 
Belgia jest domem dla najlepszych fe-
stiwali muzycznych na świecie.  Od 
Pukkelpop, poprzez Rock Werchter, 
do Tomorrowland. O tym ostatnim 
słyszał chyba każdy, nawet jeśli nie jest 
fanem muzyki elektronicznej. Motywem 
przewodnim Tomorrowland jest hasło: 
„Wczoraj to historia, dzisiaj to prezent, 
jutro to tajemnica”. 

Ten festiwal to bezsprzecznie najwyż-
sza liga wśród festiwali muzycznych na 
świecie. Stał się tak sławny, że bilety 
wyprzedają się w ciągu kilku minut i z 
każdym rokiem coraz trudniej je kupić. 
Obłożenie jest ogromne, niektórym 
pozostaje kupno biletów u koników za 
naprawdę duże pieniądze. 

Co roku do  De Schorre  w Boom 
przybywają setki tysięcy ludzi z całe-
go świata, aby doświadczyć tego, co 
Tomorrowland ma do zaoferowania. 
Fani festiwalu twierdzą, że jest to nie-
ziemskie doświadczenie z niesamowitymi 
dekoracjami, fajerwerkami i z najbardziej 

znanymi wykonawcami 
na świecie. Festiwal ma 
nawet swoją własną 
walutę zwaną „pearls” 
– perły. 

Królewska 
abdykacja 
W 1990 roku panu-
jący wówczas król 
Baudouin abdykował 
na 36 godzin, aby 

uniknąć podpisania ustawy legalizującej 
w Belgii aborcję. Od dawna belgijscy 
czołowi politycy wiedzieli, że król, zde-
klarowany katolik, ma „poważny pro-
blem sumienia”. W liście do premiera 
Martensa monarcha pytał: „Czy to nor-
malne, że jestem jedynym obywatelem 
Belgii, który w tak ważnej sprawie ma 
obowiązek działać wbrew swojemu su-
mieniu? Czy wolność sumienia dotyczy 
wszystkich oprócz króla?”. 

Kiedy król odmówił popisania usta-
wy, rząd „tymczasowo uniemożliwił 
mu sprawowanie władzy” i ogłosił 
Boudewijna „czasowo 
niezdolnym do rzą-
dzenia”. Dokument 
legalizujący aborcję w 
Belgii podpisali zastę-
pujący go członkowie 
rządu. 

W dniu abdykacji 
„De Standaard” na-
pisał: „Dodatkowe 
wydanie  belgijskiego 
dziennika urzędowe-

go opublikowało wczoraj rano decyzję 
podpisaną przez wszystkich ministrów, 
że król Baudouin nie jest w stanie rzą-
dzić. Decyzja zapadła po tym, jak król 
ogłosił, że nie może pogodzić podpisa-
nia ustawy aborcyjnej ze swoim sumie-
niem. Dziś Izba i Senat spotykają się, 
aby wysłuchać wypowiedzi premiera 
Martensa i położyć kres wyjątkowej sy-
tuacji konstytucyjnej, w jakiej znalazł się 
kraj. Belgia będzie żyła bez króla przez 
półtora dnia. W tym okresie konstytu-
cyjną władzę głowy państwa sprawują 
„ministrowie zjednoczeni w rządzie”. 

Teoria Wielkiego 
Wybuchu 
Z Belgii wywodzi się Teoria Wielkiego 
Wybuchu. Jej twórca, Georges Henri 
Joseph Edouard Lemaître – ksiądz, 
fizyk, matematyk i astronom, w roku 
1927 jako pierwszy wysunął tezę po-
wstania wszechświata w wyniku wiel-
kiego wybuchu. Jako pierwszy zastoso-
wał też w kosmologii fizykę kwantową. 
Teorię tę często przypisuje się Edwinowi 
Hubble'owi, chociaż zapisy pokazują, że 

Lemaitre opublikował podobną teorię 
dwa lata przed Hubble'em. 

Wynalazek 
ekscentrycznego 
Belga 
John Joseph Merlin, pracujący w 
Londynie belgijski wynalazca i pro-
ducent instrumentów muzycznych, 
około 1760 roku skonstruował mo-
cowaną do butów drewnianą szynę 
z małymi metalowymi kółkami 

Tomorrowland 2019

John Joseph 
Merlin, By Thomas 

Gainsborough, 
wikipedia.org
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Boerentoren,  
by Manfreeed, wikipedia.org

ustawionymi w jednej linii, czyli wrot-
ki jednośladowe. 

Znany ze swoich ekscentrycznych upodo-
bań Belg postanowił wjechać na swoich 
butach z metalowymi kółkami w sam 
środek balu przebierańców. Niektóre 
źródła podają, że jednocześnie grał na 
skrzypcach. Nie opanował jednak ani 
sztuki hamowania, ani skręcania i wylą-
dował na wielkim lustrze, zdobiącym salę 
zabaw, wartym 500 ówczesnych funtów. 

Tak spektakularne wejście sprawiło, że 
wieść o wynalezieniu wrotek natychmiast 
się rozprzestrzeniła wśród społeczeństwa, 
a wynalazcy zajęli się ich modyfikacjami 
w celu komfortowej i bezpiecznej jazdy. 

Niechlubny rekord 
Belgia jest rekordzistą w najdłuższym 
w historii tworzeniu rządu. Aż 541 dni 
zajęło partiom politycznym utworzenie 
koalicji oraz kolejne 48 dni sfinalizowanie 
stanowisk rządowych. W sumie 589 dni. 
Rekord świata demokratycznego naro-
du bez wybranego rządu miał miejsce 
w latach 2010-11. Po wyborach krajo-
wych politycy regionu flamandzkiego i 
walońskiego nie byli w stanie dojść do 
porozumienia w kwestiach politycznych 
i utworzyć koalicji rządzącej. Bruksela 
rządziła Unią Europejską bez rządu we 
własnym kraju. 

Światowy eksporter 
kul bilardowych 
Ponad 85 procent kul bilardowych 
na świecie produkowanych jest w 
Belgii.  Firma Saluc AC, założona w 
1923 roku jest najstarszym na świecie 
producentem kul do bilarda. Posiada 
własną fabrykę chemiczną do produkcji 
żywicy fenolowej, która nadaje kulom 
Aramith charakterystyczne wykończenie 
o wysokim połysku i twardości jak ska-
ła. Belgijska marka Aramith to najlepszy 
producent na rynku kul bilardowych, 

które używane są na większości oficjal-
nych turniejów, ponieważ odznaczają się 
najwyższą jakością wykonania. Bilami 
„Aramith” grają wszyscy na naszym glo-
bie. To oficjalne bile mistrzostw świata i 
wielu kontynentów. 

„Manifest 
komunistyczny” 
powstał w Brukseli 
W latach 1845-1847 w Brukseli miesz-
kał niemiecki filozof Karol Marks, pi-
sząc w tym czasie, wraz z Fryderykiem 
Engelsem, m.in. słynny „Manifest ko-
munistyczny” kończący się słowami: 
„Proletariusze wszystkich krajów łączcie 
się!”. Marks, wygnany z rodzinnych 
Niemiec, przybył do Brukseli w 1845 
roku. 27-letniemu wówczas myślicielowi 
towarzyszyła żona i dwoje dzieci. 

Marks opuścił Brukselę w 1848 roku, 
„zachęcony” przez belgijskie władze oba-
wiające się, że zarazi on Belgię ideami 
rewolucji lutowej we Francji. Marks nie 
najmilej wspominał swój pobyt w Belgii, 
która wówczas była oazą liberalizmu. 
W 1869 roku napisał, że Belgia to „raj 
i prywatny folwark posiadaczy ziemskich, 
kapitalistów i klerykałów”. 

Inne ciekawostki: 
➢ Belgia jest krajem, który ma dwóch 

żyjących królów.  Ojciec obecnego 
króla Filipa, Albert, po abdykacji na-
dal nosi tytuł króla. 

➢ Belgia ma obowiązek szkolny do 18 
roku życia. Jest to jeden z nielicznych 
krajów, w których edukacja jest obo-
wiązkowa tak długo. Belgia jest też 
jednym z niewielu krajów na świecie 
z obowiązkowym głosowaniem. 

➢ Dwie pierwsze drukowane gazety 
na świecie zostały wydane w 1605 
roku. Jedna w Strasburgu, druga 
(Nieuwe Tijdingen) została wydruko-
wana w Antwerpii przez Abrahama 
Verhoevena. 

➢ Belgia ma największą na świecie liczbę 
zamków przypadających na kilometr 
kwadratowy. 

➢ Pałac Sprawiedliwości w Brukseli jest 
największym sądem na świecie mają-
cym powierzchnię 26 tysięcy m2 – 
obiekt ten jest większy od Bazyliki 
Świętego Piotra w Rzymie (21 tysięcy 
m2). 

➢ Za pierwszy europejski drapacz chmur 
uważa się budynek Boerentoren 
(Chłopska Wieża), zbudowany w 
latach 1929-1931 w Antwerpii. 
Budynek wznosił się na wysokość 
87,5 metra, co w tamtych czasach 
było ogromnym osiągnięciem. 

➢ Pierwszym zdjęciem w naturalnych 
kolorach w National Geographic 
Magazine był ogród kwiatowy w 
Gent. Było to w lipcu 1914 roku. 
Zdjęcie zostało wydrukowane na 
stronie nr 49. 

➢ „Upadły astronauta” belgijskiego arty-
sty Paula Van Hoeydoncka to jedyne 
dzieło sztuki na Księżycu. 

Belgia to także wyśmienite sery, słynne 
na cały świat belgijskie koronki, rozpły-
wające się w ustach gofry. I saksofon, 
który wynalazł Belg. I komiksy. Ale to 
już materiał na kolejny artykuł.

Anna Janicka
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 Opowiadanie wielkanocne 
Wedle starej legendy, dawno temu w pięknych lasach Libanu wyrosły 

trzy cedry. Jak wszyscy wiemy, potrzeba wielu lat, aby cedr wyrósł na 
potężne drzewo. Dlatego drzewa te przez wieki całe rozmyślają o życiu, 

śmierci, przyrodzie i ludziach. 

Owe trzy cedry były świadkami przy-
bycia ekspedycji z Izraela wysłanej przez 
króla Salomona, później ujrzały, jak 
ziemia spłynęła krwią podczas bitwy z 
Asyryjczykami. Dane im było poznać 
Jezabel i proroka Eliasza, dwu śmiertel-
nych wrogów. Widziały, jak wynaleziono 
alfabet. 

Pewnego dnia postanowiły porozma-
wiać o przyszłości. Po tym wszystkim, 
czego byłem świadkiem, chciałbym, by 
wyrzeźbiono ze mnie tron dla króla naj-
potężniejszego na Ziemi – rozmarzył się 

pierwszy z cedrów. Ja zaś pragnę stać się 
częścią czegoś, co przemieni na zawsze 

Zło w Dobro. Jeśli zaś chodzi o 
mnie, to chciałbym, aby ile-
kroć ludzie spojrzą na mnie, 
myśleli o Bogu – odpowie-
dział trzeci cedr. 

Minęło jeszcze wiele lat, aż pojawili 
się cieśle. Ścięli cedry i statek powiózł je 
w odległe strony. Z drewna pierwszego, 
zbudowano schronienie dla zwierząt, a 
z resztek zbito rusztowanie do siana. Z 
drugiego, wyciosano zwykły stół, który 
trafi ł do rąk handlarza mebli. Na drewno 
trzeciego nie znalazł się kupiec, dlatego 
pocięto je i umieszczono w magazynie 
w jakimś wielkim mieście. 

Nieszczęśliwe drzewa żaliły się: „Nasze 
drewno nie było dość dobre i nikt nie 
doszukał się w nas piękna, by je wydo-
być”. 

Czas mijał i jednej z wielu gwiaździstych 
nocy pewne małżeństwo, które nigdzie 
nie mogło znaleźć miejsca na nocleg, 
schroniło się w stajence zbudowanej z 
drewna pierwszego cedru. Kobieta krzy-
czała z bólu, aż wydała na świat dziecię i 
położyła je na sianie umieszczonym na 
drewnianym rusztowaniu. 

Wtedy cedr pojął, że oto spełniło się jego 
marzenie – był to największy ze wszyst-
kich królów Ziemi. 

Mijały lata, aż pewnego wieczoru, w 
skromnym domu, mężczyźni zasiedli 
wokół stołu wyciosanego z drewna dru-
giego cedru. Jeden z nich, zanim jeszcze 
wszyscy zaczęli jeść, wyrzekł słowa o chle-
bie i winie stojącym przed nim. 

Wtedy drugie drzewo zrozumiało, że w 
owej chwili to nie kielich wina i kawałek 
chleba spoczywa na nim, ale dokonuje 
się pojednanie człowieka z Boskością. 

Następnego dnia zabrano kawałki trze-
ciego cedru i zbito w kształcie krzyża. 
Porzucono je gdzieś, a w kilka godzin 
później przyprowadzono nieludzko po-
ranionego mężczyznę, którego przykuto 
do jego drewna. Przerażone drzewo za-
płakało nad barbarzyńskim losem, jakie 
zgotowało mu życie. 

Zanim jednak minęły trzy dni, trzecie 
drzewo pojęło sens swego przeznacze-
nia – ukrzyżowany człowiek stał się roz-
świetlającym wszystko Światłem. Krzyż, 
zrobiony z drewna trzeciego cedru, z 
symbolu tortury przeistoczył się w sym-
bol zwycięstwa. 

Jak to zwykle bywa z marzeniami, wy-
pełniły się sny trzech libańskich cedrów, 
ale nie tak, jak same drzewa to sobie 
wyobrażały. 

Paulo Coelho
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Pogrzeb żuru i wieszanie śledzia 
Dawniej, w okresie Wielkiego Postu jadłospis ograniczał się jedynie do śledzi i 
żuru. Dlatego kiedy nadchodził Wielki Piątek, z ogromną radością żegnano te 
dwie potrawy. Drewnianego śledzia wieszano na wierzbie, a garnek żuru zakopy-
wano w ziemi lub wylewano.

Karnawałowe 
obżarstwo i post 
Przez okres karnawału Polacy jedli, i to 
dużo. Balowano i imprezowano do bia-
łego rana, a szczyt zabaw przypadał na 
okres od tłustego czwartku do popiel-
cowej środy. Były to tak zwane zapusty. 
Organizowano kuligi, zabawy przy ogni-
sku i wesela. 

W ostatni dzień przed rozpoczęciem 
postu rozbawieni ludzie gromadzili się 
w karczmach i oberżach kontynuując za-
bawę, a o północy, jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, kończyły się żarty 
i swawole. Rozpoczynał się post. 

Nadchodził czas żuru, który wprawdzie 
był dobry na wszelkie dolegliwości zwią-
zane ze złym samopoczuciem (czytaj: kac 
po hucznych popijawach), ale wartości 
odżywczych i sycących nie miał wiele. 
Przepis był prosty: na tę ponoć najstarszą 
polską potrawę składało się kilka garści 
mąki albo ziarna, trochę wody i skórka 
starego chleba. 

Wprawdzie w niektórych rejonach Polski 
gotowano żur na prawdziwym zakwasie, 
a to już była inna bajka. Przygotowany 
według tego przepisu żur był tak kwaśny 
w smaku, że naszym przodkom aż wy-
kręcał języki, wzbogacał jednak organizm 
o witaminy B i C oraz bakterie kwasu 

mlekowego, które, (o czym nie wiedzie-
li jeszcze nasi pradziadkowie) wpływały 
korzystnie na organizm. Chroniły przed 
miażdżycą i znacznie obniżały poziom 
cholesterolu. 

Co przebieglejsi (i z dużym kacem), 
dodawali do żuru sok z kiszonej kapu-
sty. Po takiej ilości witaminy C, nawet 
najbardziej „zmęczony” organizm szybko 
wracał do normy.

Gdy rozpoczynał się post, urządzano 
wielkie chowanie garnków. Towarzyszyły 
temu obrzędowi rytuały, w które zaanga-
żowane były całe rodziny. Garnki chowa-
no w różnych miejscach; część zanoszono 
na strych, część składowano w piwnicy. 

Ale przedtem były dokładnie szorowane, 
aby zmyć z nich nawet najmniejszy ślad 
wcześniejszych mięsnych potraw. Patelnie 
i garnki posypywano popiołem i wypa-
rzano, a ci bardziej wrażliwi wystawiali 
naczynia z domu, żeby nie kusiły po-
szczących swoim widokiem. 

Tak przygotowani Polacy zaczynali post. 
Na stołach rozpoczynał panowanie sta-
ropolski żur,  towarzyszył mu nieodłącz-
ny śledź. Posiłki, nie dość że skromne i 
ubogie pod względem odżywczym, były 
podawane w małych ilościach. Nie dziwi 
więc, że po zakończeniu postu nikt nie 
mógł już patrzeć na żur i śledzie jedzone 
non stop przez czterdzieści dni. 

Postu nasi pradziadowie przestrzegali 
rygorystycznie. Jedzenie przez ten cały 
okres tylko żuru i śledzia rzeczywiście 
mogło sprzykrzyć się nawet tym najbar-

dziej wytrwałym i pobożnym, chociaż 
dla poprawy smaku nasi przodkowie 
mogli sobie podjeść od czasu do czasu 
brukiew, ciemny chleb czy kwaszoną 
kapustę. 

Trochę inaczej pościła szlachta i magnate-
ria. Na szlacheckich dworach oprócz żuru 
i śledzia pojawiała się polewka z jasnego 
lekkiego piwa z rozgotowanym w nim 
żytnim chlebie. Do smaku doprawiano 
ją kminkiem, cukrem i solą, niektórzy 
dodawali jeszcze odrobinę masła. 

Pogrzeb żuru i śledzia 
Kiedy post dobiegał końca robiono ze 
znienawidzonym żurem porządek i urzą-
dzano mu huczny pogrzeb. Wraz z żar-
tobliwymi przyśpiewkami i okrzykami, 
żur wynoszono z domu, a towarzyszył 
mu wycięty z drewna albo innego ma-
teriału śledź. 

Garnek z żurem zakopywano w ziemi 
lub wylewano, a skorupy rozbitego na-
czynia wyrzucano na drogę. Natomiast 
śledzia wieszano na przydrożnej wierzbie. 
Jemu także dostawało się za to, że przez 
sześć tygodni wraz z żurem królował w 
jadłospisie Polaków. 

Dla naszych przodków Wielkanoc była 
czasem ważnym religijnie, ale nie bra-
kowało też zwyczajów wywodzących 
się z tradycji ludowej, pełnych zabawy 
i wesołości. Pogrzeb żuru i śledzia był 
momentem radości, kończył się bowiem 
post i na stoły wracało mięsiwo. 

Ewa Janik
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Dlaczego warto do nas dołączyć?
• Na łonie natury będziesz mogła odpocząć, pospacerować i naładować baterie
• Poznasz nowych ludzi i w trakcie rozmów oraz wspólnej zabawy zapomnisz o problemach dnia codziennego.
• Podczas kolacji w blasku księżyca oraz płomieniach ogniska przeniesiesz się do młodzieńczych lat.

• zaprzyjaźnione Ukrainki przygotują dla Was pyszny 
poczęstunek

• degustacja polskich wielkanocnych potraw
• kącik kreatywny dla dzieci - wspólnie z najmłodszymi 

będziemy przygotowywać wielkanocne ozdoby
• możliwość zakupy rękodzieła: produkty wykonane

na szydełku, biżuteria z bursztynów, naturalne
kosmetyki, a także miody i herbaty oraz odzież 
dziecięca polskich marek. 

W kręgu Kobiet drzemie wyjątkowa siła W tym roku życząc Wam zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych chcemy Was zaprosić
na wyjątkowe wydarzenie:

To będzie prawdziwy weekend z folklorem,
dlatego nie może Was zabraknąć:

Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany dla 
rodzin ukraińskich, które aktualnie mieszkają 
w klasztorze Braci Kapucynów w Antwerpii 
oraz dla Fundacji wspierających ukraińskie 
schroniska dla zwierząt.  

i razem dbamy
o to co ważne. 

Kiermasz Świąteczny 
z sercem dla UUkkrraaiinnyy

Razem dbamy o to co ważne.

Zapraszamy na wyjątkową
majówkę w naturze
Kiedy: 30 kwiecień (sobota) – 1 maj (niedziela)
Gdzie: Polska Macierz Szkolna – Dom Polski, Comblain-la-Tour
Cena:  35 euro dla pracowników MaxiClean

40 euro dla pozostałych uczestników

Gospodarzem spotkania będzie Pani Izabela Karbowiak, która od 13 lat pracuje 
jako Pomoc domowa i w tym roku dołączyła do Zespołu MaxiClean. Mama dwóch 
chłopców, która w wolnym czasie uwielbia podróżować z rodziną i przyjaciółmi, 
współpracuje również z Miastem Antwerpia i prowadzi klub dla dzieci i rodziców 
Interieurkids.

W MaxiClean Pani Izabela organizuje spotkania „Siła Kobiet”, gdzie zaprasza
Kobiety, które chcą się podzielić z innymi swoją pasją, doświadczeniem oraz
pozytywną energią.

9 kwiecień (sobota) 10:00 – 15:00  | 10 kwiecień (niedziela) 10:00 – 18:00
Biuro MaxiClean w Antwerpii, Frankrijklei 49

Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje i bilety dostępne
w biurach MaxiClean oraz pod numerem telefonu: 

0484 68 25 10
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Gospodarzem spotkania będzie Pani Izabela Karbowiak, która od 13 lat pracuje 
jako Pomoc domowa i w tym roku dołączyła do Zespołu MaxiClean. Mama dwóch 
chłopców, która w wolnym czasie uwielbia podróżować z rodziną i przyjaciółmi, 
współpracuje również z Miastem Antwerpia i prowadzi klub dla dzieci i rodziców 
Interieurkids.

W MaxiClean Pani Izabela organizuje spotkania „Siła Kobiet”, gdzie zaprasza
Kobiety, które chcą się podzielić z innymi swoją pasją, doświadczeniem oraz
pozytywną energią.

9 kwiecień (sobota) 10:00 – 15:00  | 10 kwiecień (niedziela) 10:00 – 18:00
Biuro MaxiClean w Antwerpii, Frankrijklei 49

Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje i bilety dostępne
w biurach MaxiClean oraz pod numerem telefonu: 

0484 68 25 10
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2022 

21 lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO w 1999 
roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to 
obchodzone jest na całym świecie. I my kultywujemy tę piękną 
tradycję. 

Z tej okazji nasi uczniowie podczas swoich zajęć poznawali 
tajniki wiedzy o języku polskim. Nie tylko poszerzyli swoją 
wiedzę na temat tego, czym jest język ojczysty, w jaki sposób się 
rozwijał na przestrzeni wieków, ale też uczestniczyli w różnych 
zabawach z nim związanych. Podzieleni na grupy musieli zmie-
rzyć się z językowymi zagadkami, trudnymi do wychwycenia 
błędami i ukrytymi znaczeniami. Licealiści, liderzy grup, dosko-
nale spisywali się tłumacząc młodszym kolegom pułapki orto-
grafi czne, znaczenie wyrazów i nakierowując ich na prawidłowe 
odpowiedzi. Nie zabrakło również kalamburów czy minidramy, 
które pomogły dzieciom zrozumieć popularne powiedzenia 
i przysłowia polskie. Nasi uczniowie, świetnie sobie radząc, 

recytowali też „ła-
mańce językowe”. 
Wierszyki przepeł-
nione trudnymi do 
wyartykułowania 
słowami cieszyły się 
ogromnym zainte-
resowaniem dzieci! 
Było pouczająco, a 
zarazem zabawnie. 
Mamy nadzieję, że 
uczniowie uświado-
mili sobie, że język 
ojczysty jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i 
wszyscy powinniśmy o niego dbać. Nasze zmagania z języ-
kiem polskim można prześledzić w fi lmach zamieszczonych 
na szkolnym Facebooku i na stronie internetowej naszej szkoły. 

Rocznica ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” 
polskim Hymnem Narodowym 

26 lutego minęło 95 lat od ustanowienia „Mazurka 
Dąbrowskiego” polskim Hymnem Narodowym. W tym ro-
ku rocznica ta przypada w czasie szczególnym, gdyż decyzją 
Sejmu RP rok 2022 ustanowiono Rokiem Józefa Wybickiego 
– autora słów naszego Hymnu. 

Aby uczcić te wydarzenia, nasi uczniowie wzięli udział w projek-
cie „Hymn słowem malowany”. Ich zadaniem było oddanie w 
postaci grafi cznej słów, znaczenie tej bliskiej sercom wszystkich 
Polaków pieśni, jaką jest „Mazurek Dąbrowskiego”. Ich prace 
był piękne, barwne i twórcze. 

 Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Zapisy uczniów na rok szkolny 2022/2023 
Informujemy, że od 01 marca 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów na rok szkolny 2022/2023, do Szkoły Polskiej 
im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii (Szkoła Podstawowa i Liceum 
Ogólnokształcące). Wstępne zgłoszenie dziecka odbędzie się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza 
              zgłoszeniowego, zamieszczonego wraz z regulaminem rekrutacji (zapisów) na stronie internetowej szkoły 
              www.antwerpia.orpeg.pl, w zakładce: O szkole – Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. 

Zapraszamy!!! 

              zgłoszeniowego, zamieszczonego wraz z regulaminem rekrutacji (zapisów) na stronie internetowej szkoły 
              www.antwerpia.orpeg.pl, w zakładce: O szkole – Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. 
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Niech żyje bal!  
Karnawał w Naszej Szkole 

W czasie karnawału w naszej szkole było bardzo wesoło i ko-
lorowo. Nasi podopieczni przyszli na zajęcia w najróżniejszych, 
różnobarwnych przebraniach. Szkolne sale wypełniły się księż-
niczkami, policjantami, rycerzami, zwierzętami, klaunami, żoł-
nierzami, itp. Wszyscy czuliśmy się jak w zaczarowanej krainie, 
nie jak w szkole! Uczniowie pod opieką swoich wychowawców 
tańczyli, śpiewali, rysowali i wykonywali karnawałowe maski. 
To była wspaniała zabawa!

Medalistka olimpijska w Antwerpii 
W piątek 25 lutego, w Gemeentehuis w Deurne odbyło się spotkanie z Hanne 
Desmet, belgijską uczestniczką tegorocznych Igrzysk w Pekinie, zawodniczką w 
łyżwiarstwie szybkim. 

Hanne Desmet zdobyła w Pekinie brą-
zowy medal na 1000 metrowym torze. 
W ten sposób 25 letnia Belgijka, któ-
ra nigdy wcześniej nie brała udziału w 
olimpiadzie, zapisała się w historii sportu 
igrzysk zimowych. 

Medalistka pochodzi z Mechelen, ale 
swoją karierę i umiejętności rozwijała w 
Duerne. Hanne, jako członek  klubu 
łyżwiarskiego Deurne ICE Diamonds 
Antwerpen, kwalifikuje się do najwyż-
szych dotacji sportowych od Sporting 
A. Miejski fundusz sportowy, aby za-

chęcić antwerpskie klu-
by i sportowców, co roku 
zapewnia im dodatkowy 
zastrzyk finansowy. 

Ze względu  na wy-
jątkowy  wkład  i osią-
gnięcia sportowe oraz 
wizerunek, jaki wnio-
sła Hanne Desmet mia-
stu Antwerpia  i dziel-
nicy Deurne, radni do 
spraw sportu i burmistrz 
gminy złożyli olimpijce gratulacje. 

„Piękny brązowy me-
dal Hanne! Mam 
szczerą  nadzieję, że 
dzięki Twoim wspa-
niałym osiągnię-
ciom  jeszcze więcej 
młodych ludzi trafi 
na nasze lodowisko i 
do klubu w Deurne” 
– powiedziała  Elke 
Brydenbach radna do 
spraw sportu dzielni-
cy Deurne. 

Medalistce pogratulowała również 
Małgorzata  Zgnilec, polska radna z 
N-VA, która na spotkaniu reprezento-
wała polską społeczność mieszkającą w 
Antwerpii. „Hanne, to wielki sukces. 
Cieszę  się, że  mogę osobiście ci zło-
żyć  gratulacje. Jesteś niesamowita!” – 
powiedziała Małgorzata. 

Oprócz  wielu pochwał  i prezentów 
Hanne otrzymała też wyjątkowe dzie-
ło sztuki – jej portret, wykonany przez 
artystę Manu De Mey. Na tę okazję 
został  przygotowany tort olimpijski, 
który osobiście pokroiła Hanne! Radni N-VA Deurne, fot. Stefan Lambrechts

Hanne Desmet, fot. Stefan Lambrechts
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Jak rozmawiać z dziećmi  
o konflikcie i wojnie? 
Kiedy konflikt lub wojna staje się najważniejszym tematem w przekazach me-
dialnych, może wywoływać takie uczucia jak strach, smutek, złość, czy niepokój. 
Zwłaszcza, jeśli kryzys ma miejsce tuż za granicą. 

„Dzieci zawsze szukają u swoich rodziców poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji  
– zwłaszcza w czasach kryzysu”. 

Oto kilka wskazówek, w jaki sposób 
rozmawiać z dzieckiem i jak zapewnić 
mu wsparcie. 

1. Dowiedz się, co 
dziecko wie i co czuje 
Wybierz czas i miejsce, w którym bę-
dziesz w stanie poruszyć ten temat w 
sposób naturalny, aby dziecko czuło się 
swobodnie w rozmowie, np. podczas ro-
dzinnego posiłku. Staraj się unikać roz-
mów na trudne tematy tuż przed snem. 

Dobrym punktem wyjścia jest zapytanie 
dziecka, co już wie i jak się z tym czuje. 
Niektóre dzieci mogą nie być świadome, 
co się dzieje i nie okazywać zainteresowa-
nia rozmową na ten temat, z kolei inne 
mogą przeżywać tę sytuację i martwić 
się, często „w milczeniu”. W przypadku 
młodszych dzieci w rozpoczęciu dyskusji 
może pomóc np. wspólne rysowanie lub 
czytanie i opowiadanie bajek. 

Dzieci mogą być odbiorcami wiadomo-
ści z różnych kanałów, dlatego ważne jest, 
aby sprawdzać, jakie informacje do nich 
docierają. Jest to dobry moment, aby je 
uspokoić i ewentualnie zidentyfikować 
wszelkie nieprawdziwe informacje, z któ-
rymi mogły się zetknąć – w internecie, 
w telewizji czy w szkole. 

Nieustanny natłok niepokojących obra-
zów i informacji w mediach może spra-
wiać wrażenie, że kryzys jest wszechobec-
ny. Młodsze dzieci mogą nie odróżniać 
obrazów na ekranie od rzeczywistości i 
mogą wierzyć, że znajdują się w bezpo-
średnim niebezpieczeństwie, nawet jeśli 
konflikt rozgrywa się w innym kraju. 
Starsze dzieci mogą mieć dostęp do 
niepokojących treści w mediach spo-
łecznościowych i obawiać się eskalacji 
wydarzeń. 

Ważne jest, aby nie bagatelizować ani nie 
lekceważyć obaw dziecka. Jeśli zada py-

tanie, które może wydawać się 
ekstremalne, np. „Czy wszyscy 
umrzemy?”, zapewnij je, że tak 
się nie stanie, ale spróbuj też 
dowiedzieć się, co jest powo-
dem tej obawy. Jeśli uda Ci 
się zrozumieć, skąd pochodzą 
te lęki, istnieje większa szansa, 
że będziesz w stanie uspokoić 
dziecko. 

Należy pokazać dziecku, że 
jesteśmy świadomi jego uczuć 

i dać mu zapewnienie, że to, co czuje, 
jest normalne. Słuchając dziecka, poświęć 
mu całą swoją uwagę i podkreśl, że może 
porozmawiać z Tobą lub inną zaufaną 
dorosłą osobą zawsze, kiedy tylko tego 
potrzebuje. 

Używaj języka odpowiedniego do wieku 
dziecka, obserwuj reakcje i bądź wrażliwy 
na oznaki niepokoju. 

2. W rozmowie 
zachowaj spokój  
i dostosuj słownictwo 
do wieku dziecka 
Dzieci mają prawo wiedzieć, co dzieje 
się na świecie, ale dorośli mają jedno-
cześnie obowiązek chronić je przed stre-
sem. Rodzic zna swoje dziecko najlepiej. 
Używaj języka odpowiedniego do wie-
ku dziecka, obserwuj jego reakcje i bądź 
wrażliwy na wszelkie oznaki niepokoju. 

To normalne, że Ty także czujesz nie-
pokój w związku z tym, co się dzieje. 
Pamiętaj jednak, że dzieci naśladują reak-
cje dorosłych, więc staraj się nie dzielić z 
dzieckiem nadmiernie swoimi obawami. 
Mów do niego spokojnie i zwracaj uwagę 
na swoją mowę ciała. 

W miarę możliwości zapewnij dziecko, 
że nic mu nie grozi. Przypomnij, że wielu 
ludzi na całym świecie ciężko pracuje, 
aby zakończyć konflikt i zaprowadzić 
pokój. 
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Pamiętaj, że nie ma nic złego 
w tym, że nie znasz odpowie-
dzi na każde pytanie swojego 
dziecka. W takich sytuacjach 
warto się do tego przyznać i 
powiedzieć, że musisz spraw-
dzić tę kwestię. Wykorzystaj tę 
sytuację jako okazję do wspól-
nego poszukiwania odpowiedzi 
na pytania. Korzystaj z wiary-
godnych źródeł, np. serwisów 
informacyjnych lub stron or-
ganizacji międzynarodowych, 
takich jak UNICEF czy ONZ. 
Wyjaśnij, że nie wszystkie informacje w 
internecie są weryfikowane. Warto przy-
pomnieć dziecku, jak ważne jest szukanie 
wiarygodnych źródeł. 

3. Ucz współczucia,  
nie potępiaj 
Konflikty często niosą ze sobą uprzedze-
nia i dyskryminację, czy to wobec naro-
du, czy kraju. Rozmawiając z dzieckiem, 
unikaj stygmatyzujących określeń, typu 
„źli ludzie” czy „zło”. Zamiast tego staraj 
się wzbudzać w dziecku emocje współ-
czucia, np. dla rodzin zmuszonych do 
opuszczenia swoich domów. 

Konflikt może podsycać dyskryminację. 
Upewnij się, czy Twoje dziecko nie do-
świadcza jej w szkole lub nie przyczynia 
się do zastraszania innych dzieci. Jeśli w 
szkole padły wyzwiska lub dziecko było 
prześladowane, zachęć je, aby opowie-
działo o tym Tobie lub innej zaufanej 
osobie dorosłej. 

Przypomnij dziecku, że każdy ma prawo 
czuć się bezpiecznie w szkole i w społe-
czeństwie. Zastraszanie i dyskryminacja 
są zawsze złe i każdy z nas powinien do-
łożyć swoją cegiełkę do tego, aby szerzyć 
życzliwość i wzajemne wsparcie. 

Poczucie, że coś się robi, choćby naj-
mniejszego, może często przynieść wiel-
ką ulgę. 

4. Skup się  
na pomagających 
Ważne jest, aby dzieci wiedziały, że ludzie 
pomagają sobie nawzajem, wykazując 
się odwagą i życzliwością. Znajdź po-
zytywne historie, np. o wolontariuszach 
niosących pomoc lub młodych ludziach 
wzywających do pokoju. 

Sprawdź, czy Twoje dziecko chciałoby 
uczestniczyć w działaniach pomocowych. 
Może mogłoby narysować plakat lub 
napisać wiersz na rzecz pokoju, a może 
razem moglibyście wziąć udział w lokal-
nej zbiórce darowizn. Poczucie, że coś się 
robi, choćby najmniejszego, może często 
przynieść wielką ulgę. 

5. Ostrożne  
zakończ rozmowę 
Kończąc rozmowę, należy upewnić się, 
że nie pozostawiamy dziecka z uczuciem 
niepokoju. Możesz to ocenić, obserwując 
jego mowę ciała, ton głosu oraz oddech. 

Zapewnij swoje dziecko, że zależy Ci na 
nim i że jesteś gotowy zawsze je wysłu-
chać i wesprzeć, gdy tylko poczuje lęk 
czy strach. 

6. Sprawdzaj, jak 
dziecko się czuje 
W miarę napływu informacji o kon-
flikcie należy rozmawiać z dzieckiem, 

aby sprawdzić, jak so-
bie radzi z kolejnymi 
wiadomościami. Jak się 
czuje? Czy ma jakieś no-
we pytania lub tematy, 
o których chciałoby 
porozmawiać? 

Jeśli dziecko wydaje się 
zmartwione lub zanie-
pokojone tym, co się 
dzieje, należy zwracać 
uwagę na wszelkie zmia-

ny w jego zachowaniu i 
samopoczuciu, takie jak bóle brzucha, 
bóle głowy, koszmary senne lub trud-
ności ze snem. 

Dzieci różnie reagują na trudne sytuacje 
i niektóre oznaki ich niepokoju mogą 
nie być tak oczywiste. Młodsze dzie-
ci mogą potrzebować więcej czułości, 
a nastolatki mogą okazywać częstszy 
smutek czy złość. Część z tych reakcji 
jest krótkotrwała i są one normalną 
odpowiedzią na stresujące wydarzenia. 
Jeśli takie zachowania utrzymują się przez 
dłuższy czas, dziecko może potrzebować 
specjalistycznej pomocy. 

Możesz pomóc dziecku zredukować 
stres, wykonując wspólnie proste ćwi-
czenie oddechowe: 

• Weź 5 głębokich oddechów – przez 
5 sekund zrób głęboki wdech przez 
usta, a następnie przez 5 sekund po-
woli wypuść powietrze nosem. 

• Wyjaśnij dziecku, że kiedy robi 
wdech, delikatnie nadmuchuje swój 
brzuszek jak balonik, a kiedy robi 
wydech, powietrze powoli uchodzi z 
balonika.

Bądź gotowy do rozmowy z dzieckiem, 
jeśli kiedykolwiek poruszy ten temat. Jeśli 
zdarzy się to tuż przed snem, zakończ 
rozmowę czymś pozytywnym, np. prze-
czytaniem ulubionej bajki, która pomoże 
dziecku spokojnie zasnąć. 
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7. Ogranicz  
natłok wiadomości 
Należy zwracać uwagę na to, w jakim 
stopniu dzieci są narażone na kontakt 
z wiadomościami, gdy są one pełne 
alarmujących nagłówków i niepokoją-
cych obrazów. Przy młodszych dzieciach 

można rozważyć rezygnację z oglądania 
serwisów informacyjnych. W przypadku 
starszych dzieci należy porozmawiać o 
tym, ile czasu poświęcają na oglądanie 
wiadomości i którym źródłom ufają. 
Zastanów się też, w jaki sposób rozma-
wiać o konflikcie z innymi dorosłymi, 
jeśli rozmowa odbywa się w towarzy-
stwie dzieci. 

W miarę możliwości postaraj się odwra-
cać uwagę dziecka od konfliktu, organi-
zując mu rozrywkę – grając w grę, czy 
wybierając się na spacer. 

8. Dbaj o siebie 
Będziesz w stanie lepiej pomóc swoim 
dzieciom, jeśli sam będziesz w dobrej 
formie. Dzieci obserwują reakcje swoich 

opiekunów, dlatego warto, aby wiedziały, 
że jesteś spokojny i panujesz nad sytuacją. 

Jeśli czujesz się zaniepokojony lub zde-
nerwowany, zadbaj o swoje samopoczu-
cie i zwróć się do rodziny, przyjaciół i 
zaufanych osób. Zwracaj uwagę na to, 
w jaki sposób korzystasz z serwisów in-
formacyjnych. Warto określić czas na 
sprawdzanie wiadomości, zamiast być 
stale online. W miarę możliwości staraj 
się wygospodarować czas na aktywności, 
które pomogą Ci się zrelaksować i zre-
generować siły. 

unicef.pl 

Radni N-VA Deurne solidaryzują 
się z ofiarami wojny 
24 lutego 2022 roku rozpoczęła się inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.      
Radni N-VA Deurne solidaryzując się z ofiarami wojny, wyrazili swoje oburzenie 
z powodu łamania ich praw obywatelskich. Radna N-VA polskiego pochodzenia 
Małgorzata Zgnilec, wraz ze swoimi kolegami z partii, złożyła w tej sprawie nastę-
pujący wniosek: 

„Ten nalot jest największą operacją 
wojskową w innym suwerennym 
kraju Europy od czasów II wojny 
światowej. Wszystko to ma bezpre-
cedensowe konsekwencje humani-
tarne. Federacja Rosyjska rozprawia 
się również z własnymi obywatela-
mi, którzy  pokojowo protestują 
między innymi o wolność słowa 
i prasy. 

Jako radni N-VA Deurne uważa-
my, że nie możemy się zgodzić na jakie-
kolwiek formy agresji i przemocy wobec 
innych ludzi. 

Ważne, by każdy mógł wyrazić swoje 
przekonania, o ile odbywa się to z sza-
cunkiem i pokojowo”. 

„Jesteśmy osobiście zaangażo-
wani w dramat rozgrywających 
się walk na Ukrainie. Prosimy o 
zatwierdzenie naszego wniosku, 
okazanie naszej ogromnej soli-
darności i uszanowanie człowie-
czeństwa wobec ludzi, którzy są 
codziennie bombardowani” 
– powiedział Philip Van Acker 
(N-VA) zastępca  burmistrza 
Deurne. 

Wniosek został przyjęty 19 głosami, 4 
osoby wstrzymały się od głosu, 3 osoby 
nie głosowały. 
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Dobrem zło zwyciężaj! 
Wojna na Ukrainie uświadamia nam wszystkim, jak wielką wartością jest pokój, 
który wydawał się taki trwały, a jest… taki kruchy. W tym trudnym czasie, gdy 
giną ludzie, wylewanych jest wiele łez oraz panoszy się strach o przyszłość na-
szych dzieci, istnieje jednak wielu, których akty solidarności i życzliwości rozpala-
ją nadzieję i wiarę w drugiego człowieka. Teraz najbardziej potrzebujemy zdrowe-
go rozsądku, mądrości i dalekowzroczności. 

Inicjatywy obywatelskie 
Ukraina jeszcze nigdy wcześniej nie była 
tak blisko naszych serc. Można zaryzy-
kować twierdzenie, że od 24 lutego br. 
cały świat pomalowany jest na niebiesko 
i żółto. Mimo tych tragicznych okolicz-
ności wojennych, pomoc humanitarna 
oraz wsparcie dla drugiego człowieka 
płynące z całej Europy nie pozwalają 
zwyciężyć złu i pozostawiają nadzieję, 
że razem można zdziałać dużo! Bardzo 
dużo! Doświadczenie międzyludzkiej so-
lidarności i braterstwa jest fundamentem 
pokoju między narodami. 

Organizacje polonijne w Belgii skupiły 
się w tym pierwszym etapie na organiza-
cji konwojów humanitarnych na granicę 
z Ukrainą, a także podstawowej pomo-
cy ukraińskim rodzinom przybyłym do 
Belgii. Wielu ludzi różnej narodowości 
odpowiedziało na polonijne apele i przy-
łączyło się do licznych inicjatyw obywa-

telskich w całym kraju. 
Pomoc była doskonale 
skoordynowana, obej-
mowała różne miasta 
i miasteczka w Belgii. 
Transporty zostały 
wysłane do Polski na 
granicę z Ukrainą, aby 
tam akredytowane or-
ganizacje humanitarne 
w sposób sprawiedliwy 
i rzetelny wyposażały 
wszystkich potrzebujących w niezbędne 
artykuły żywnościowe, higieniczne oraz 
produkty pierwszej potrzeby. 

Teraz głównym celem inicjatyw obywa-
telskich, zorganizowanych przez organi-
zacje polonijne, jest zapewnienie uchodź-
com ukraińskim wsparcia w Belgii w 
możliwie najszybszym terminie. Nacisk 
został położony na opiekę oraz pomoc 
w znalezieniu mieszkania czy zatrudnie-

nia oraz zorganizowaniu niezbędnych 
produktów „na początek”. Oczywiście 
każdy może pomóc w tym zadaniu na 
swój sposób, najlepiej jednak przyłączyć 
się do inicjatywy obywatelskiej w pobli-
żu (znaleźć można wszystkie przydatne 
informacje na stronach internetowych 
organizacji społecznych działających w 
Belgii, Ambasady Polski oraz w mediach 
społecznościowych) oraz działać w spo-
sób skoordynowany. 
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NIE-zwykli ludzie 
Wydaje się, że dziś wszyscy zda-
jemy egzamin z fundamental-
nych wartości moralnych, ta-
kich jak solidarność i szacunek 
wobec bliźniego. Dzięki wiel-
kiemu zaangażowaniu tysięcy 
Polaków w kraju i za granicami, 
uchodźcy wojenni z Ukrainy 
– głównie kobiety i dzieci oraz 
osoby starsze – otrzymują wciąż 
wsparcie i najpotrzebniejsze rze-
czy, ale przede wszystkim obdarzani są 
ogromem życzliwości. 

Nigdy dotąd współcześnie żyjący nie 
odczuwali tak wielkiej wspólnoty i nie 
organizowali takiej pomocy na ogromną 
ponadpokoleniową i ponadnarodowo-
ściową skalę. Nadzwyczajne okoliczności, 
w jakich znalazła się ludność cywilna z 
Ukrainy, sprawiły, że każde serce poru-

szyło się i ludzie zareagowali na ogrom 
krzywdy. Wszyscy tym samym zosta-
liśmy wezwani do pomocy drugiemu 
człowiekowi. 

Należy jednak pamiętać, że wojna wciąż 
trwa… Przed nami dni wielkiego nie-
pokoju, ale mimo tego postarajmy się 
zachować zdrowy rozsądek, troszczyć 
się o potrzebujących i na tyle, na ile 

jest to możliwe, zło dobrem zwyciężać. 
Pamiętajmy, że to zaledwie pierwsza od-
słona tego ogromnego i długotrwałego 
w skutkach kryzysu humanitarnego. 
Musimy być wkrótce gotowi na nową 
formę pomocy i współżycia na co dzień z 
poszkodowanymi w wyniku wojny. Nie 
wypalmy się zbyt szybko i umiejętnie 
gospodarujmy energią, przedkładając 
posunięcia efektywne nad efektowność. 
Nasze zaangażowanie będzie potrzebne 
na kolejne miesiące! Pamiętajmy, każda 
pomoc, nawet ta najmniejsza, jest na 
wagę złota. 

Brawo Polska! 
Слава Україні!

KĄCIK ANIOŁA
To miejsce dla Tego - kto potrzebuje. 

To miejsce dla Tego - kto chciałby oddać...
Szansa by zwykłym sprawom nadać więk-

szą wartość a rzeczom ,,drugie życie”. 
Prześlij swoje ogłoszenie na adres: 

antwerpiapopolsku@gmail.com 
z dopiskiem ,,Kącik Anioła”. 

Pamiętaj żeby podać swój telefon 
lub adres e-mail! 

➢ Oddam wózek dla 
dziecka w bardzo 
dobrym stanie. 
Kontakt - sms: Elżbieta 
(Deurne) 0485 53 77 25

➢ Grupa Aniołów z 
Antwerpii wspierająca od 19 lat Domy 
Dziecka w Polsce poszukuje dla dzieci 
używane rowery w bardzo dobrym 
stanie. Chcesz i możesz pomóc? 
Czesława 0497 81 80 10
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Głowa pełna zmartwień
Nie ma chyba na świecie osoby, która od czasu do czasu by się czymś nie martwi-
ła. I to jest całkiem naturalne. W końcu życie dostarcza nam nie tylko radości, ale 
także i dramatycznych zdarzeń, chorób, rozstań, strat oraz mniejszych lub więk-
szych życiowych porażek.
Gdy jednak proporcje odczuwanej ra-
dości do przeżywanych zmartwień zo-
stają zachwiane, a my jesteśmy jednym 
wielkim kłębkiem lęku, sytuacja jest 
niedobra i najczęściej mocno odbija się 
zarówno na naszej psychice, jak i ciele 
(różnego rodzaju dolegliwości somatycz-
ne jak migreny, bóle kręgosłupa, 
bóle żołądka, infekcje, obniżo-
na odporność immunologicz-
na, problemy z zasypianiem i 
utrzymaniem ciągłości snu oraz 
wiele innych). 

Jak człowiek się martwi, to 
zawęża mu się pole widzenia 
i słyszy też znacznie gorzej. 
Jest bowiem tak pogrążony w 
swoim smutku, że praktycznie 
nie jest w stanie się na niczym 
innym, poza tym, skupić.

Zamartwianie jawi się często 
jako coś pozytywnego, coś, co 
ma w założeniu przygotować 
nas na najgorsze. Problem jed-
nak w tym, że najczęściej wcale 
tego nie robi. Bo kiedy się martwimy, to 
ze względu na nasz zły stan emocjonalny 
nie potrafimy ani dobrze sobie poradzić 
w trudnych sytuacjach, ani znaleźć roz-
wiązania problemu.

Bardzo często katastrofizujemy, zakłada-
jąc najczarniejsze scenariusze i to na nich 
się skupiamy. Czujemy się przytłoczeni i 
sparaliżowani do tego stopnia, że czasami 
marzymy o tym, aby po prostu zniknąć 
i całkowicie odciąć się od zdarzeń. Będąc 
w takim stanie emocjonalnym nie umie-
my dostrzec wszystkich innych możliwo-
ści, a to generuje w nas ogromne napięcie 

uniemożliwiając logiczne myślenie i po-
dejmowanie racjonalnych działań. 

A tymczasem badania mówią, że około 
85 procent sytuacji, którymi się zamar-
twiamy, nigdy nie jest tak złych, jak o 
nich sądziliśmy, że będą. Mimo to na-

trętne negatywne myśli rujnują wielu 
osobom życie. I o ile niemożliwym jest 
myśleć tylko pozytywnie (bo wtedy ja-
ko gatunek ludzki byśmy nie przetrwali 
nie widząc wielu zagrożeń) to trzeba się 
starać nie doprowadzić naszej psychiki 
do stanu, w którym zbuduje ona wokół 
siebie mur uporczywych, nękających nas 
czarnych scenariuszy. 

W niezdrowym, nałogowym martwie-
niu się coraz bardziej się nakręcamy i 
niepokoimy, kurczowo trzymamy się 
swojego wyobrażenia nadciągającego 
dramatu. I nawet jeśli pojawi się coś, co 

może stanowić rozwiązanie, natychmiast 
je odrzucimy, uznając, że nie jest wystar-
czająco dobre albo skuteczne. Chętnie za 
to podchwytujemy fakty, które potwier-
dzają i wzmacniają negatywne myślenie. 

Zamartwianie się bardzo często nie jest 
jedynie problemem osoby, która 
go doświadcza, ale także nasze-
go partnera, dziecka, najbliż-
szych. Wyobraźmy sobie ko-
bietę, która zawsze prosi męża 
o pisanie wiadomości gdzie 
jest, czy dojechał do pracy, o 
której wróci do domu. Tworzy 
założenia na temat zachowania 
męża oraz przyświecających 
mu intencji, wyciąga pochop-
ne wnioski nie mając ku temu 
jasnych przesłanek. I już mamy 
gotowy scenariusz rodzinnego 
dramatu. Mąż pomyśli, że 
żona chce go kontrolować, a 
żona uważa, że kocha go tak 
mocno, że po prostu chce się 
upewnić, że jest bezpieczny. 

Ale tak naprawdę owa żona wcale nie 
jest skupiona na mężu. Ona jest sku-
piona na sobie i na swoim uporczywym 
martwieniu się. Na walce ze wszystkimi 
jego konsekwencjami poznawczymi i 
somatycznymi takimi jak trudności w 
skoncentrowaniu się na czymkolwiek 
innym, bólu brzucha czy problemach z 
hiperwentylacją. 

W takich sytuacjach często doradzam 
osobom, które przychodzą do mojego 
gabinetu wyznaczanie sobie ściśle usta-
lonego czasu na martwienie się. Jeśli 
bowiem nie można się go całkowicie 
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pozbyć, to można spróbować trzymać 
je w pewnych ramach. Jedną z bardziej 
skutecznych interwencji, stosowanych w 
psychoterapii, jest wyznaczanie sobie w 
ciągu dnia czasu na zamartwianie się. I 
na wypłakanie się jeśli jest taka potrzeba. 
Brzmi kontrowersyjnie i mało wiarygod-
nie, ale w wielu przypadkach działa. 

Pozwólmy sobie na martwienie się, 
róbmy to jednak w określonej porze 
dnia, w cichym miejscu, bez telefonu 
i komputera. Róbmy to też w określo-
nym odcinku czasowym, na przykład 
piętnaście minut. I postarajmy się, aby 
był to w ciągu doby jedyny czas, kiedy 
rozpatrujemy wszystkie możliwe złe czy 
niechciane wydarzenia. Ćwiczenie warto 
zakończyć sesją oddechową, relaksacją, 
po której możemy wrócić do swoich 
obowiązków. 

Następnego dnia zróbmy dokładnie tak 
samo. I kolejnego także. Silna tendencja 
do zamartwiania się ma szanse z czasem 
ustąpić, ewentualnie zmniejszyć swoje 
nasilenie, ponieważ to my kontrolujemy 
zamartwianie się, a nie, tak jak dotych-
czas, gdzie to zamartwianie kontrolowało 
nas. 

Mówiąc o procesie nawracających nega-
tywnych myśli warto dokonać pewnego 
zasadniczego zróżnicowania na zamar-

twianie się, czyli negatywne przewidywa-
nia co do wydarzeń mających się zadziać 
w przyszłości oraz ruminowanie, doty-
czące przeszłości, a dokładniej nieprzy-
jemnych sytuacji, które się wydarzyły i 
o których nie możemy przestać myśleć. 

Zastanawiamy się nieustannie, dlaczego 
nas to spotkało, czy to była nasza wina, 
czy powinniśmy się tego spodziewać, czy 
mogliśmy zrobić coś inaczej. Próbujemy 
dociec, dlaczego coś się wydarzyło. I wciąż 
od nowa, każdego dnia, powracają do 
nas przytłaczające myśli. Ruminowanie 
przyczynia się do znacznego pogorszenia 
nastroju głównie dlatego, że to, co zda-
rzyło się w przeszłości, już w niej zostanie 
i nic nie możemy z tym zrobić. 

Często w takich sytuacjach czegoś żału-
jemy. Że coś zrobiliśmy, powiedzieliśmy, 
albo że nie zrobiliśmy, czy nie powiedzie-
liśmy. Wydaje nam się, że w przeszłości 
wiedzieliśmy dokładnie tyle samo co te-
raz, a naturalnie tak nie jest. Warto sobie 
uzmysłowić, że w momencie podejmo-
wania decyzji najprawdopodobniej po-
stąpiliśmy najlepiej, jak się dało. Nawet 
jeśli dziś zrobilibyśmy zupełnie inaczej.

Badania naukowe wskazują na to, że 
skłonność do pesymizmu jest częścią 
naszej osobowości, a więc można po-
wiedzieć, że jedni z nas są urodzonymi 
optymistami, a inni wręcz odwrotnie. 
Nałogowe zamartwianie się jest skut-
kiem temperamentu, genów, biologii, 
a także sposobu, w 
jaki zostaliśmy wy-
chowani. 

Nie bez wpływu 
pozostają tutaj 
ciężkie, trauma-
tyczne przeżycia, 
które sprawiają, że 
osoba, która ich 
doświadczyła cał-
kowicie zmienia 
punkt widzenia 

rzeczywistości. Zostaje tu bowiem zała-
mane bazowe zaufanie do świata i ludzi. 
Jest to niezwykle widoczne u osób, które 
w swoim życiu doświadczyły psychiczne-
go lub fizycznego znęcania się. 

Abyśmy mogli uciec z mentalnego wię-
zienia, z więzienia nieustannych trosk i 
zmartwień, musimy najpierw być świa-
domi zniekształceń w myśleniu, gdyż to 
one najczęściej bywają pułapką, w którą 
nasz umysł daje się złapać, oraz powo-
dem wielu nieszczęść. 

Ważnym krokiem jest zauważenie i na-
zwanie problemu, który mamy. 

Zidentyfikowanie rodzaju zmartwień 
(czego dotyczą, czy są zorientowane na 
naszą przeszłość czy dotyczą przyszło-
ści). Odnalezienie pozytywnych, ale też 
i negatywnych skutków takiego sposobu 
funkcjonowania jest pierwszym niezbęd-
nym krokiem do rozpoczęcia procesu 
zmian. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog 
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Bal karnawałowy w Instytucie 
Języka i Kultury Polskiej  
w Gandawie 
W sobotę 19 lutego, w Instytucie Języka i Kultury Polskiej w Gandawie, odbył się 
Bal Karnawałowy. Na pięknej balowej sali bawiły się zarówno dzieci, jak i rodzice, 
wszyscy w kolorowych i bajkowych przebraniach. Goście bawili się przy muzyce 
na żywo. W programie nie mogło zabraknąć karnawałowych tańców i zabaw, a 
także pysznego poczęstunku, przygotowanego przez Radę Rodziców Instytutu. 
Karnawałową niespodzianką, na którą wszyscy czekali było widowisko muzycz-
no-taneczne pt.: „Bal u Czarodzieja Lotosa” – autorski projekt zespołu Instytutu. 
W wielomiesięczne przygotowania występu włączyli się instytutowi nauczyciele, 
rodzice i uczniowie. 
Karnawałowi goście zaproszeni zostali do 
bajkowego świata, do zamku Czarodzieja 
Lotosa. W zamku odbywał się wiel-
ki bal, na który zaproszenie przyjęły 
książęce pary z odległych zamorskich 
krain. Jako pierwsi na balu pojawili się 
Księżniczka Jemiołuszka i Książę Słowik 
z Ptasiej Krainy. Lekko i zwiewnie, jak 
piórka, odtańczyli pierwszy taniec. Tuż 
po nich zjawiły się hiszpańskie księż-
niczki z królestwa Torreadoro. Ich żwa-
we flamenco ubarwiło bal wnosząc iście 
południową, gorącą atmosferę. Byli też 
Panna Marcepanna i Markiz Croissant 
z Królestwa Łakoci. Nie ukrywamy, że 

to oni właśnie osłodzili atmosferę balu 
swoim pięknym walcem. Na balu nie 
mogło zabraknąć tak znamienitych gości, 
jak Księżniczka Makówka i Książę Mak 
z Kwiatowej Krainy. To oni uświetnili 
bal u Czarodzieja mistrzowskim tańcem 
i kwiatowym czarem. Ich przybycie za-
wsze zwiastuje rychłe nadejście wiosny, a 
wraz z nią radości i miłości. Nad bezpie-
czeństwem zaproszonych gości czuwały 
dzielne i odważne Pocahonstas i Merida 
Waleczna. 

Niespodziewanie, po rozpoczęciu balu, 
zamek zaatakowali groźni piraci porywa-

jąc księżniczki i wrzucając gości do strasz-
nego zamkowego lochu. Natychmiast na 
odsiecz uwięzionym księżniczkom rzu-
cił się odważny i rycerski Książę Mak. 
Walka o wolność gości była zacięta. 
Niestety, nie udało mu się zwyciężyć. 
Mimo zaciekłych walk piraci zdobyli 
przewagę i tanecznym krokiem zapro-
wadzili wszystkie księżniczki do lochu. 

Kiedy Czarodziej Lotos dowiedział się o 
tanecznym tryumfie piratów, postano-
wił wziąć sprawy w swoje ręce. Tylko on 
mógł odczarować i uwolnić gości – na 
Czarodzieja Lotosa zawsze można liczyć. 



43kwiecień 2022         Flandria po polsku 

Czarodziejski pył i magia tańca nie tyl-
ko uwolniły księżniczki od zaklęć, ale 
również odczarowały samych piratów, 
których serca stały się czyste i szlachetne. 
Bal u Czarodzieja Lotosa zakończył się 
wspólnym dostojnym tańcem, roztacza-
jąc wokół bajkową, magiczną atmosferę, 
a odczarowani goście bawili się do bia-
łego rana. 

Przedstawienie, wnoszące dużo emocji, 
przepełnione piękną muzyką i magicz-
nym tańcem: 
• Reżyseria i choreografia – p. Eliza 

Reis-Kawka 
• Scenariusz – p. Eliza Reis-Kawka  

i p. Adrianna Madej 

• Scenografia – p. Joanna Brewee 
• Aranżacja muzyczna – p. Erik 

Bubenik 
• Narrator – p. Dagmara Minczakiewicz 
• Aktorzy – nauczyciele, rodzice  

i uczniowie Instytutu. 
• Prowadzenie balu – p. Margheritta 

Villa-Fiorentino 

Ach! Cóż to był za bal! W przyszłym 
roku powtórka! Serdecznie zapraszamy. 

Cały spektakl dostępny na stronie 
Facebook oraz na kanale Youtube. 

www.instytutgent.be 
www.facebook.com/instytutgent.be 

Miejsce na Twoją 
reklamę
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 W co się ubrać na ślub 
– porady dla Pana Młodego 
Pamiętaj, że ślub i pamiątki z niego w postaci zdjęć i fi lmów będą na całe życie 
i warto postawić na klasykę, która dzisiaj, jutro i za 30 lat będzie wyglądała po 
prostu dobrze i z klasą. 

Nie warto w tym dniu eksperymento-
wać. Poza tym w dzisiejszych czasach bar-
dziej wyróżnisz się, stawiając na klasyczną 
elegancję niż na „oryginalny” wygląd. 

Jeżeli nie chcesz, żeby był to jednorazowy 
zakup, zawsze dobrze sprawdzi się uni-
wersalny, dopasowany ciemnogranatowy 
garnitur (nie myl z niebieskim!) z gładkiej 
matowej tkaniny. Będzie Ci służył przez 
długie lata. Oprócz dopasowania garni-
turu do sylwetki pamiętaj o prawidłowej 
długości nogawek i rękawów. 

Do wyboru jest jeszcze Morning Suit 
(inaczej żakiet bądź jaskółka). Pamiętaj, 
że żakiet jest strojem formalnym na 
dzień, więc po zmroku należy go zmienić 
np. na frak lub smoking (stroje wieczoro-
we noszone po zmroku). Możesz wybrać 
garnitur trzyczęściowy, czyli z kamizelką, 
garnitur dwurzędowy bez kamizelki czy 
stroller (półformalny strój dzienny). 

„Kropką nad i” dobrze 
skrojonego garnituru 
są dodatki 
• Pojedynczy kwiatek np. biały goź-

dzik czy róża wpięty/-a w butonierkę 
(dziurka na guzik w lewej klapie ma-
rynarki) koniecznie świeży z zieloną 
łodygą, która przechodzi przez otwór 
w klapie marynarki. 

• Biała lniana lub bawełniana poszetka 
(ozdobna chusteczka wkładana do 

górnej kieszonki w mary-
narce). Powinna być z in-
nego materiału niż krawat. 

• Klasyczne czarne oxfor-
dy (półbuty z zamkniętą 
przyszwą). 

• Skórzany pasek, który do-
bieramy kolorystycznie do 
butów. 

• Jedwabny jednolity krawat 
w kolorze kontrastującym z 
koszulą. Bądź mucha (wią-
zana). 

• Śnieżnobiała koszula z do-
brej jakościowo bawełny z 
mankietami na spinki. Pamiętaj, że-
by mankiety koszuli wystawały spod 
rękawów marynarki. 

• Klasyczne spinki do mankietów. 
• Skarpetki w kolorze spodni. 

Jakich błędów 
nie popełniać 
• Zakładanie smokingu w dzień. Jest 

to strój wyłącznie wieczorowy. 
• Dobór koloru krawata do dodatków 

np. kwiatów Panny Młodej lub ko-
loru przewodniego ślubu. 

• Derby, czyli buty z otwartą przyszwą. 
• Kwiatek przypięty do brustaszy (kie-

szonka zewnętrzna w marynarce). 
• Koszula w kolorze innym niż biała. 
• Beżowy, biały czy brązowy garnitur. 
• Buty w innym kolorze niż czarny. 

• Muszka na gumkę. 
• Błyszcząca tkanina. 
• Koszula bez krawata lub muszki. 
• Rozpięta koszula. 

Dobrą radą na koniec będzie niesprowa-
dzanie własnego ślubu do rangi czegoś 
codziennego. Niech to nie będzie kolejna 
impreza, która ma nas wyróżnić, tylko 
wyjątkowy dzień, w którym będziemy 
prezentować się elegancko i z klasą. 

Ślub Jackie i Johna F. Kennedy’ego

Anna Czechowicz
Doradca wizerunku i etykiety

www.annaczechowicz.com
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 Jedz jajka nie tylko od Święta! 
Jajko jest jednym z najbardziej wartościowych produktów żywnościowych na 
świecie. Składa się ze skorupki (11%), błon podskorupkowych (1%) oraz białka 
(58%) i żółtka (30%). Żółtko zawiera więcej białek niż białko. Zjedzone rano do-
starcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych na cały dzień. 
Jajko jest przede wszystkim źródłem 
pełnowartościowego białka, łatwo przy-
swajalnego przez organizm. To tzw. 
białko wzorcowe, zawierające wszystkie 
aminokwasy, w tym niezbędne, których 
organizm nie potrafi  sam wyprodukować 
i to w odpowiednich ilościach. W skład 
jaj wchodzą zarówno kwasy tłuszczowe z 
rodziny omega 3 i 6, ALA, DPA, DHA, 
jak i 13 witamin (np.: A, D, E, K, B2, 
B5, B9, B12), składniki mineralne: fos-
for, selen, miedź, żelazo, kwas foliowy, 
manganian, wapno, jod i cynk. 

Jaja odpowiadają za zdrowy narząd wzro-
ku. Charakteryzują się dużą zawartością 
karetonoidów (zeaksantyny i luteiny). 
Związki te odrywają rolę w procesie wi-
dzenia. Zapobiegają zwyrodnieniu plam-
ki żółtej, mają udział w prewencji zaćmy, 
chronią gałkę oczną przed szkodliwym 
promieniowaniem UVA i UVB. 

Arginina rozszerza naczynia krwionośne, 
a cholina jest neurotransmiterem biorą-
cym udział w procesach poznawczych 
mózgu. Zawarta w jajkach cholina nie 
tylko chroni przed chorobami sercowy-
mi, ale wpływa pozytywnie również na 
układ nerwowy. Buduje neurony i ko-
mórki glejowe w mózgu – przyczynia się 
do lepszego przepływu informacji czyli 
poprawa zapamiętywanie i odtwarzanie 
informacji. W konsekwencji poprawia 
się koncentracja i wydajność umysłowa. 

Jajko sprzyja odchudzaniu i pomaga 
zachować szczupłą sylwetkę poprzez 
ograniczenie apetytu. Białka jajek na-
leżą do najbardziej sycących. Zjedzenie 
jajecznego śniadania pozwala ograniczyć 
spożycie kalorii podczas lunchu, obniżyć 

we krwi poziom hormonu ape-
tytu – grelinę, i zwiększyć 
stężenie hormonu sytości 
– peptydu YY. Jedno jajo 
o masie około 60 g to tyl-
ko 81 kcal. Wzbogacenie 
odchudzającej diety w biał-
ko jaja, przyczynia się do 
większej stabilizacji poziomu 
cukru we krwi, czego efektem 
jest utrzymujące się uczucie sy-
tości przez dłuższy czas. Jajka w 
diecie wspomagają walkę w dążeniu 
do zgrabnej sylwetki oraz dodatkowo 
zapewniają dostarczenie organizmowi 
niezbędnych białek, które wpływają 
na rozwój masy mięśniowej. 

Jajka wykazują również zdrowotne ko-
rzyści w przypadku zębów, mięśni i kości. 
Białko to budulec tkanki mięśniowej, a 
zawarta w jajkach witamina D wpływa 
na poprawne przyswajanie wapnia a tym 
samym przyczynia się do wzmocnienia 
kości i zębów. 

Według amerykańskiej jednostki ba-
dawczej ENC zawarta w jajku luteina, 
cholina i zeaksantyna mają właściwości 
obniżające ryzyko wystąpienia raka jeli-
ta grubego oraz chorób serca. Cholina 
pomaga w rozkładzie homocysteiny – 
aminokwasu, który uszkadza śródbło-
nek naczyń krwionośnych, ułatwiając 
w ten sposób osadzanie się cholesterolu 
w naczyniach. Jajka chronią nasz orga-
nizm przed zawałem mięśnia sercowego, 
chorobą wieńcową, miażdżycą, a nawet 
udarem mózgu. 

Badania pokazują, że spożywanie jaj 
praktycznie codziennie (5 szt. tygo-

d n i ow o ) wiąże się z 12% redukcją 
zagrożenia niewydolnością serca. Spada 
również ryzyko udaru krwotocznego o 
26 %. 

Zawartość żelaza w łatwo przyswajal-
nej postaci sprawia, że jajka chronią 
organizm przed anemią. Żelazo jest 
potrzebne do produkcji hemoglobiny, 
która odpowiada za transport tlenu do 
komórek organizmu, a także do produk-
cji białych krwinek odpowiedzialnych za 
odporność. 

Kiedyś uważano, że jaja są przyczyną 
wysokiego poziomu cholesterolu i zale-
cano ograniczenie ich spożycia. Badania 
prowadzone od kilkunastu lat zaprzeczają 
tej tezie. Prawdą jest, iż znajdziemy cho-
lesterol w jajkach, ale większa część to 
tzw. „dobry” cholesterol – HDL, który 
ma właściwości przeciwzapalne, bierze 
udział w zapobieganiu nadmiernemu 
odkładaniu się „złego” cholesterolu LDL 
w ścianach naczyń krwionośnych. Dobry 
cholesterol pomaga usunąć nadmiar cho-
lesterolu LDL z tkanek i naczyń poprzez 

we krwi poziom hormonu ape-
tytu – grelinę, i zwiększyć 
stężenie hormonu sytości 
– peptydu YY. Jedno jajo 
o masie około 60 g to tyl-
ko 81 kcal. Wzbogacenie 
odchudzającej diety w biał-
ko jaja, przyczynia się do 
większej stabilizacji poziomu 
cukru we krwi, czego efektem 
jest utrzymujące się uczucie sy-
tości przez dłuższy czas. Jajka w 
diecie wspomagają walkę w dążeniu 
do zgrabnej sylwetki oraz dodatkowo 
zapewniają dostarczenie organizmowi 
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przenoszenie ich do wątroby 
oraz chroni krwinki przed 
rozpadem i uczestniczy 
w syntezie hormo-
nów steroidowych. 

Z fi ńskiego badania, 
prowadzonego przez 
20 lat, wynika, iż spo-
żywanie 4 jaj tygodniowo 
zmniejsza ryzyko rozwoju cu-
krzycy typu 2 i pozwala utrzymać niższy 
poziomu glukozy we krwi w porówna-
niu z sytuacją, gdy uczestnicy spożywali 
tylko jedno jajko na tydzień. Wyniki te 
były niezależne od czynników takich 
jak palenie tytoniu, poziom aktywności 
fi zycznej, BMI czy spożycie warzyw i 
owoców. 

Jedzenie jajek wspomaga zdrową ciążę. 
Jajka są źródłem choliny (związku tłusz-

czowego niezbęd-
nego m.in. w 
mózgu, gdzie 

wchodzi w 
skład oto-
czek mie-
linowych 

neuronów 
i umożliwia 
odseparowanie 

od siebie przesy-
łanych przez nie impulsów). 

Odpowiednie spożycie choliny podczas 
karmienia piersią i ciąży pomaga zapo-
biegać u dziecka wrodzonym wadom 
rdzenia kręgowego i serca, a także zabu-
rzeniom rozwoju po urodzeniu. Cholina 
pomaga zapobiegać mutacjom DNA i 
obniża we krwi poziom homocysteiny, 
substancji związanej z nasilonym ryzy-
kiem rozwoju chorób serca i neurode-
generacyjnych. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę 
Państwu, aby nastrój Świąt, przybranych 
wiosenną radością, beztroską, utrwalił się 
w sercach na długi czas i pozostał również 
w poświątecznej codzienności. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa

AZ Rivierenland Rumst 
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 Słów kilka o emocjach… 
Gdy czujesz złość lub ból, oddziel się od złości i bólu i zacznij je obserwować. Uze-
wnętrznienie jest pierwszym krokiem ku wyzwoleniu. 
– Nisargadatta Maharaj 

Słowo emocja pochodzi z języka łaciń-
skiego e movere i znaczy w ruchu, co 
tłumaczymy jako stan znacznego poru-
szenia umysłu. Emocje zawsze pojawiają 
się nagle i łączą się z pobudzeniem so-
matycznym. Mogą być intensywne, ale 
należy też pamiętać, że są przejściowe. 
Emocje zawierają informacje dotyczą-
ce naszych potrzeb. Rozwinęły się one 
w toku ewolucji, umożliwiając nam 
ich zaspokajanie. Przykładowo lęk jest 
wiadomością o zagrożonej potrzebie 
bezpieczeństwa, wstyd – wartościowo-
ści, a wyrzuty sumienia mówią nam, że 
zachowaliśmy się niezgodnie z własnym 
kodeksem moralnym. 

Ludzie różnią się 
pod względem 
świadomości 

i umiejętności 
rozpoznawania i 

nazywania swoich 
doznań oraz strategii 

radzenia sobie z ni-
mi. W podobnej 
sytuacji różni lu-
dzie przeżywają 
inne emocje, 
ponieważ każdy 
z nich inaczej 

interpretuje to, co się stało. To 
pokazuje, że emocje nie mają 
charakteru uniwersalnego. 

Emocje dzielimy 
na: 
• przyjemne i nieprzyjemne, 
które informują nas o niezaspo-
kojonych potrzebach lub o tym, 
że w naszym życiu dzieje się coś 

niedobrego,
• podstawowe, do których zaliczamy 

strach, smutek, złość, zaskoczenie, 
obrzydzenie oraz radość,

• emocje pierwotne i wtórne. 
Rozumienie emocji jest jednym z ele-
mentów zdrowia psychicznego. Warto 
zatem przyglądać się im, rozpoznawać i 
przez to zwiększać swoją 
inteligencję emocjonalną. 

Gdy w naszym życiu wy-
darzają się trudne chwile, 
nasze ciała reagują prosto 
i bez myślenia: uciekam 
albo walczę. Zmienia 
się chemia i fizjologia, pojawiają się 
adrenalina, ciśnienie krwi czy napięcia 
mięśniowe, bo mamy po prostu prze-
żyć. Po wszystkim organizm powinien 
powrócić do normalnego stanu, ale 
najczęściej to nie następuje. Dlaczego? 
Przecież jesteśmy wyposażeni w systemy 
samonaprawcze. 

Problem polega na tym, że nie korzysta-
my z nich, bo nam nie wolno, a przynaj-
mniej tak się nauczyliśmy, by nie okazy-
wać słabości. Zwierzęta nie patrzą na to, 
co wypada a co nie, tylko reagują i na 
przykład, trzęsą się ze strachu, a nam nie 

wolno. Rezultat jest taki, że organizm nie 
dostaje informacji „zwrotnej”, że można 
wyłączyć system obronny i często w nim 
tkwimy przez całe życie. 

Uciekając od swoich emocji unikamy 
kontaktu ze swoim wnętrzem i skupiamy 
się na świecie zewnętrznym. Zapełniamy 
sobie czas nowymi działaniami, aktyw-
nościami lub rozrywką. Często nałogowo 
oglądamy seriale, słuchamy muzyki czy 
cierpimy na zakupoholizm. To wszystko 
przez to, by nie spotkać się ze sobą w 
ciszy. 

Zachowania związane z wypieraniem 
i tłumieniem uczuć powodują spadek 
uważności, kreatywności, energii i pro-
wadzą do różnych chorób. Napór we-

wnętrznego napięcia, pocho-
dzącego z wypartych emocji, 
powoduje stres. 

To, co myślisz i czujesz, 
kreuje twój świat. Jeśli jesteś 
pełna lęku i obaw, świat jest 
dla ciebie miejscem udręki, 

bo zawsze koncentrujesz się na tym, co 
wypierasz. Dlatego tak ważne jest uwal-
nianie swoich emocji. David R. Hawkins 
w swojej książce Techniki uwalniania pi-
sze o tym jako pozbyciu się wewnętrz-
nego napięcia, spowodowanego nagro-
madzonymi emocjami z jednoczesnym 
odpuszczeniem. 

Towarzyszy mu natychmiastowa ulga 
i lekkość, a także poczucie wolności, 
szczęścia i spokoju. To uświadomienie 
sobie swojego odczucia, pozwolenie by 
się pojawiło i pozostało z nim w kontak-
cie. To zgoda na to, czego doświadczasz. 

kodeksem moralnym. 

Ludzie różnią się 
pod względem 
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i umiejętności 
rozpoznawania i 

nazywania swoich 
doznań oraz strategii 

radzenia sobie z ni-
mi. W podobnej 
sytuacji różni lu-
dzie przeżywają 
inne emocje, 
ponieważ każdy 
z nich inaczej 
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Pozwolenie, by to odczucie swobodnie 
płynęło i uwalniało energię życiową. 
Bez osądzania, obwiniania się, rozłado-
wywania, potępiania tego, co czujesz, czy 
obawiania się za to, co czujesz i opierania 
się temu, co czujesz. Powoduje to prze-
transformowanie tego uczucia, którego 
właśnie doświadczasz, w inne, łagodniej-
sze doznanie. Gdy tylko wyczerpie się 
energia, która napędza to uczucie, ono 
zniknie. 

Podczas tego procesu ważne jest igno-
rowanie wszelkich myśli. Skupienie się 
tylko i wyłącznie na samym uczuciu. Jeśli 
masz problem z odpuszczeniem jakiejś 
emocji, ważne jest, aby się przyjrzeć in-
tencji pod nią ukrytej. 

Jeśli odpuścisz negatywne stłumione 
uczucia ze wszystkich swoich wewnętrz-
nych programów, automatycznie zastąpią 
je ich odpowiedniki z wyższego poziomu 
emocji. Staniesz się szczęśliwsza i poczu-
jesz się lżej. 

Praca z emocjami i uczuciami to złożony 
proces. Żeby okazał się efektywny i bez-
pieczny, możesz potrzebować wsparcia 
doświadczonego w tym zakresie tera-
peuty. 

Barbara Giza-Parcz 

Barbara Giza-Parcz 
Instytut Języka i Kultury Polskiej 

w Gandawie
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 Książka na dziś 
Sagi rodzinne, które warto przeczytać 

Każda rodzina ma swoją własną 
historię. Sagi rodzinne to kroni-
ki pokoleń, opowieści o jednej 
lub kilku powiązanych ze sobą 
rodzinach, sięgające wstecz do 
bliższych i dalszych przodków. 
Ukazują miejsca obecne i te 
nieistniejące, oraz codzienne 
zmagania bohaterów od cza-
sów współczesnych do bardziej 
odległych. Walkę o przetrwanie. Walkę 
o ideały. A wszystko to na tle historii. 

Sagi rodzinne stały się tak popularne, że 
wielu pisarzy próbuje swoich sił w tej 
dziedzinie. Dla miłośników tego gatunku 
literackiego wybrałam trzy propozycje: 

• „Stulecie Winnych” Ałbeny 
Grabowskiej 

• „Czas burz” Charlotte Link 
• „Ósme życie” Nino Haratischwili 

Autorki przedstawiają losy wielopoko-
leniowych rodzin w tym samym trud-
nym historycznie okresie, pełnym zmian 
ustrojowych. Bohaterkami są przede 
wszystkim kobiety – ich historia opi-
sana jest na tle prawdziwych wydarzeń, 
rozgrywających się w okresie pierwszej 
wojny światowej, przemian międzywo-
jennych, drugiej wojny, aż do czasów 
współczesnych. 

To sagi o nie-
złomnych, silnych 
kobietach, które 
tak wiele potrafi ą 
znieść i udźwignąć. 
Doświadczone 
przez życie mu-
szą zmierzyć się z 
przeciwnościami 
losu i własnymi 
słabościami. 

W tym numerze 
przedstawiam sagę 
„Stulecie Winnych” 
Ałbena Grabowska urodziła się w 1971 
roku w Pruszkowie. Polka o bułgarskich 
korzeniach ze strony matki. Stąd też nie-
typowe imię autorki, które w tłumacze-
niu oznacza „kwitnącą jabłoń”. Jest neu-
rologiem z drugim stopniem specjalizacji 
i doktoratem. 

Zadebiutowała w 2011 roku biografi czną 
powieścią o swojej rodzinie „Tam gdzie 
urodził się Orfeusz”. Ma na swym kon-
cie kilkanaście powieści, serie książek dla 
dzieci opowiadające o przygodach Julka 
i Mai, oraz wiele publikacji medycznych 
w polskich czasopismach, jak również w 
zagranicznych magazynach naukowych. 

Największym sukcesem pisarki jest be-
stsellerowa saga ,,Stulecie Winnych”, ze-
kranizowana z ogromnym rozmachem 

przez Telewizję Polską. Nie jest to ty-
powy serial historyczny, raczej obycza-
jowa produkcja o miłości, związkach 
i zdradach osadzonych w zmieniają-
cych się historycznie losach Polski. W 
produkcji wystąpili najbardziej znani 
polscy aktorzy. 

„Stulecie winnych” składa się z trzech 
tomów: „Ci, którzy przeżyli”, „Ci, 

którzy walczyli” oraz „Ci którzy wierzyli”. 

Jak wskazuje tytuł, akcja książki rozgry-
wa się na przestrzeni stu lat. Tytułowi 
Winni to wielopokoleniowa rodzina 
z podwarszawskiego Brwinowa. Zwykli 
ludzie, żyjący w bardzo burzliwych cza-
sach, często borykający się z problemami 
i z trudnymi wyborami. Wraz z rodziną 
Winnych przeżywamy chwile grozy ale 
i szczęścia, emocje wzruszenia i radości. 

Historia zaczyna się tuż przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej w 1914 ro-
ku w Brwinowie, kiedy podczas prac w 
polu Katarzyna Winna zaczyna rodzić. 
Na świat przychodzą bliźniaczki Mania 
i Ania która, jak się później okaże, jest 
obdarzona niezwykłym darem. Co cie-
kawe, w każdym kolejnym pokoleniu w 
rodzinie Winnych rodzą się bliźniaczki. 
Niestety poród nie należy do najłatwiej-
szych, młoda mama umiera. Opiekę 
nad dziećmi przejmuje seniorka rodu 
Bronisława. 

Tymczasem w odległym Sarajewie 
dochodzi do zabójstwa arcyksięcia 
Ferdynanda i jego żony Zofi i, co stanowi 
pretekst do rozpoczęcia wojny. Nastają 
ciężkie czasy dla rodzinny Winnych i 
dla całej, będącej wówczas pod zaborami 
Polski, kiedy na polu walki Polak stanie 
przeciwko Polakowi. 

Towarzyszymy Mani i Ani od ich naj-
młodszych lat przebiegających w czasie 
pierwszej wojny, poprzez dorosłość przy-
padającą na drugą wojnę światową i czas 
komunizmu. Na końcu obserwujemy 
losy ich dzieci i wnuków żyjących już w 
wolnej Polsce. Saga Ałbeny Grabowskiej 
przenosi nas w czasie. Spoglądamy na 
życie pokolenia naszych babć i dziadków, 
potem rodziców i na końcu nas samych. 

Polecam, Agnieszka Buniowska
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 Słowo o byle czym 
List otwarty do przyjaciela 
Mój najdroższy Smartfonie! 

Nie wiem, co bym bez Ciebie zrobiła. A 
przecież kiedyś byłeś tylko przenośnym te-
lefonem o wielkości cegły. Potem nie tylko 
ja, ale cały świat oszalał. Klapka, która skry-
wała dostęp do Twoich tajemnic, posłusznie 
unosiła się i opadała, doprowadzając mnie 
na skraj cierpliwości. 

Cierpiałam, kiedy klapki wyszły z użycia, 
a telefony stawały się niepokojąco małe. A 
potem – „Co to za telefon, z którego tylko 
można dzwonić?”. Ale wiernie nosiłam Cię 
na jedwabnej tasiemce jak szkaplerz, żeby 
Twoje subtelne emanacje trafi ały prosto do 
mojego serca. 

Kiedy wreszcie stałeś się Smartfonem i mogłam do woli doty-
kać palcami Twojego jasnego oblicza, subtelnymi muśnięciami 
prowokowałam Twoje reakcje i tylko przez chwilę między nami 
zawisło pytanie: „Kto tu jest smart?” – Ty, czy ja? Ale szybko 
uznałam, że to ja jestem „smart”, a Ty masz mnie uwielbiać 
moim zauroczeniem, jak Księżyc świecący odbitym światłem 
Słońca. 

Kochany Smartfonie, nigdy Ciebie nie opuściłam. Zawsze 
jesteś blisko mnie: 
W salonie przy bekonie, na poddaszu w rozgardiaszu, w piwni-
cy czy w kaplicy, w łazience przy studzience, w windzie czasami 
i między piętrami, w garażu, w pasażu, przy cud-makijażu… 
W samochodzie, niepogodzie, na ulicy, polnej drodze, 
na rowerze, hulajnodze, kiedy jeżdżę, kiedy chodzę, 
kiedy stoję, kiedy leżę. 

Kiedy idę na zakupy, zawsze mam Cię blisko siebie. 
Kiedy wracam obarczona jak zapobiegliwa żona, 
w bogactwie i w biedzie, w zdrowiu i chorobie, Ty będziesz 
przy mnie, ja będę przy Tobie i… wszędzie jesteś i ze mną 
będziesz: gdzie ja, tam Ty, bo Ty i ja, to MY. 

Koleżanki i koledzy w słodkiej wiedzy i niewiedzy, 
w moich oczach są już nikim, przez klikanie i uniki. 
Ni uśmiechu, ni dotyku, ani słowa w pamiętniku, 
przemykają wśród nowości, jako tło rzeczywistości. – Uff ! 

Zabieram Ciebie na najbardziej wystawne 
przyjęcia: 
trzymam Ciebie w lewej ręce, w prawej 
łyżkę na cielęce… bitki. 

Niczym są dla mnie najsłodsze frykasy: kie-
dy mi spadniesz pomiędzy obcasy, schylę się 
żwawo nie bacząc na rany, i o tym niech 
świadczy guz już niebieskawy… na czole. 
– Oto ja, wiecznie nienasycona zafascyno-
waniem. 

Ale dlaczego jesteś o mnie tak zazdrosny? 
Dlaczego wydzierasz mi resztki mojego cza-
su? Czy jesteś spragniony mojego dotyku, a 
może to ja zapodziałam gdzieś samą siebie? 
I jeszcze mam żal do słońca o to, że świeci, 
bo zbyt niewyraźnie widzę Twoje migające 

oblicze. 

Powierzam Ci moje największe tajemnice. Czy ich dochowu-
jesz? Czy nie wyjawiasz? To podstawa przyjaźni. Patrzysz na 
mnie potrójnym okiem i nie wiem, czy widzisz, czy uciekasz 
wzrokiem. 

Tu łzy w oczach przyjaciółki, tam newsy z górnej półki. Nie 
rozmawiam z nią od dawna, choć na kawę znowu wpadła. 
Ale ty jesteś zachłanny, zazdrosny jak miłością ślepy. A może 
to ja poza Tobą już świata nie widzę? I gdzieś po cichutku 
przed sobą się wstydzę? 

Nie mam już nikogo, tylko Ciebie. Ale już nie jestem pew-
na, czy mi z tym dobrze, kiedy mówisz i pokazujesz to, co 
chcę usłyszeć i zobaczyć. – Skąd wiesz? Och, jak ja tęsknię do 
sprzeczek z moją utraconą przyjaciółką… 

To cios dla przyjaźni – ta lista zbyt długa, 
I rzecz fascynacji a serce nie sługa, 
Gdy nowe wieści w necie, co za płotem, co na świecie… 

Czy to przyjaźń? Czy to… 
– Racja! To jest tylko fascynacja! 
Wszystko mi się poplątało: co dużo, to za mało? 
Może przerwę to lub skończę? Może dzisiaj Cię… wyłączę? 

Michał Nowacki

Zabieram Ciebie na najbardziej wystawne 
przyjęcia: 
trzymam Ciebie w lewej ręce, w prawej 
łyżkę na cielęce… bitki. 

Niczym są dla mnie najsłodsze frykasy: kie-
dy mi spadniesz pomiędzy obcasy, schylę się 
żwawo nie bacząc na rany, i o tym niech 
świadczy guz już niebieskawy… na czole. 
– Oto ja, wiecznie nienasycona zafascyno-
waniem. 

Ale dlaczego jesteś o mnie tak zazdrosny? 
Dlaczego wydzierasz mi resztki mojego cza-
su? Czy jesteś spragniony mojego dotyku, a 
może to ja zapodziałam gdzieś samą siebie? 
I jeszcze mam żal do słońca o to, że świeci, 
bo zbyt niewyraźnie widzę Twoje migające 

oblicze. 










