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 Niezwykła granica 
Jedna z najdziwniejszych granic na świecie znajduje się w niewielkiej belgij-
sko-holenderskiej miejscowości Baarle. Linia graniczna biegnie tam „jak chce”. 
Wzdłuż, w poprzek i na ukos. W kuchni, w salonie, w ogrodzie i na progu domu. W 
najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Przecina ulice, domy, ratusz, kawiarnie i 
ogrody. Przebiega bez jakiegokolwiek logicznego podziału. 

Granicę w miasteczku można w 
ciągu kilku minut przekroczyć 
kilkanaście razy. Linie przecinają 
chodniki, przebiegają przez śro-
dek ulic. Zaznaczone są alumi-
niowymi gwoździami w asfalcie, 
białymi krzyżykami na chodni-
kach lub kolorową kostką. 

Baarle składa się z dwóch miejsco-
wości: belgijskiego Baarle-Hertog 
i holenderskiego Baarle-Nassau. 
Obie gminy, wskutek zaszłości 
historycznych tworzą skompli-
kowany układ enklaw i subenklaw. To 
tu występuje aż 30 z 64 wszystkich en-
klaw na świecie. Na terenie holender-
skiego Baarle-Nassau leżą 22 belgijskie 
enklawy, w belgijskiej części miasta jest 
7 holenderskich. A w nich często mie-
ści się jeszcze kawałek ziemi należącej do 
sąsiedniego kraju. 

W holendersko-belgijskim miasteczku 
wspólna jest np. biblioteka, centrum kul-
turalne i kanalizacja. Energię elektryczną 
dostarczają oba kraje i, co ciekawe, do-
stawcę można wybrać. Są dwa poste-
runki policji, które mieszczą się w tym 
samym budynku. Pomiędzy obiema 
policjami istnieją umowy, pozwalające 
na przykład na ograniczone prawo do 
interwencji na sąsiednim terytorium. 

Jest dwóch burmistrzów, działają dwie 
straże pożarne, dwa urzędy pocztowe, 
dwa rodzaje znaków drogowych i dwa 
sposoby numeracji domów umieszczo-
ne na budynkach. W środku miasta stoi 
słup graniczny – kopia ofi cjalnego słupa 

granicznego postawionego w 1976 roku 
jako pamiątka po ustaleniu granicy mię-
dzy Holandią a Belgią. 

Prawo drzwi 
wejściowych 
Domy leżące na granicy należą do pań-
stwa, po którego stronie usytuowane są 
drzwi wejściowe, czyli to drzwi frontowe 
decydują o tym, czy budynek jest holen-
derski, czy belgijski. Jeśli drzwi wycho-
dzą na stronę holenderską, mieszkańcy 
domu staną się obywatelami Holandii, 
jeśli na belgijską – Belgii. 

Lokal, w którym granica przebiega przez 
środek drzwi, ma dwa adresy: belgijski 
i holenderski. Jeżeli większość domu le-
ży w Holandii, ale wejście jest w Belgii, 
to taki dom ma adres belgijski. Na ta-
bliczkach z numerami jest wskazane, do 
którego kraju należy dany dom, przy 
oznaczeniu fi guruje także odpowiednia 
fl aga w narodowych barwach Belgii i 
Holandii. 

Po ustanowieniu po-
działów granicznych 
niektórzy obywatele 
przestawili drzwi wej-
ściowe na bardziej od-
powiadającą im stronę 
granicy. Pewna starsza 
pani, której dom po 
wprowadzeniu w ży-
cie nowych regulacji 
znalazł się nagle w 
granicach Holandii, 
nie miała ochoty prze-
prowadzać się do tego 

kraju. Przesunęła więc drzwi wejściowe 
i problem rozwiązał się sam. 

Jeden z mieszkańców chciał przebudo-
wać swój dom, który ofi cjalnie należał 
do Holandii. Kiedy okazało się, że uzy-
skanie odpowiednich dokumentów i po-
zwoleń będzie skomplikowane, wstawił 
nowe drzwi wejściowe po drugiej stronie 
granicy i zmienił swój adres na belgijski. 

Właściciel budynku, którego drzwi są 
na linii granicznej dokładnie pośrodku 
budynku, nie zgodził się na przesunięcie 
ich w jedną czy drugą stronę. Drzwi na-
dal w połowie są w Holandii, w połowie 
w Belgii. Dlatego dom ma dwa adresy: 
holenderski i belgijski. 

W 1995 roku, w holendersko-belgijskiej 
gminie przeprowadzono korektę granicy 
i spisano wszystkich mieszkańców. I to 
od tego czasu obowiązuje zasada, że o 
przynależności państwowej budynku 
decyduje to, po której stronie granicy 
znajdują się drzwi wejściowe. 
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Trochę historii 
Historia podziału Baarle na malutkie 
enklawy sięga średniowiecza, kiedy 
władcy Bredy i Brabantu zawarli sojusz, 
a książę Bredy uznał się za lennika księ-
cia Brabantu. Na początku XV wieku 
władzę w Bredzie objął ród von Nassau 
i wtedy nazwa Baarle-Breda została zmie-
niona na Baarle-Nassau. 

Obaj władcy mieli na swoich teryto-
riach enklawy należące do drugiej stro-
ny. Kiedy w 1831 roku Belgia uzyskała 
niepodległość z uwagi na skomplikowa-
ną ówcześnie sytuację polityczną, rządy 
nie  były w  stanie unormować stanu 
prawnego Baarle. Dzisiejsza granica 
ustalona została dopiero w roku 1843. 

Podczas pierwszej wojny światowej 
większość terenów Belgii była okupo-
wana przez Niemcy, które zmuszone 
były respektować neutralność Holandii. 
Dzięki temu belgijskie Baarle-Hertog nie 
było okupowane, by dotrzeć bowiem do 
belgijskich enklaw, Niemcy musieliby 
wkroczyć na neutralne terytorium ho-
lenderskie, czego zrobić nie mogli. 

Baarle ma też swoją tragiczną historię, 
związaną z I wojną światową, kiedy 

wzdłuż granicy zamontowa-
no ogrodzenie. „Drut śmier-
ci”, przez który płynął prąd 
2000 V, oddzielał okupowaną 
przez Niemców Belgię od neu-
tralnej Holandii. Zginęło wiele 
osób chcących wydostać się z 
Belgii. 

Jesienią 1944 roku Baarle zo-
stało wyzwolone spod okupacji 
niemieckiej przez 1 Dywizję 
Pancerną pod dowództwem ge-
nerała Maczka. Mieszkańcy po-
stawili w centrum Baarle-Hertog 
okazały pomnik z tablicą pamiąt-
kową ku czci polskich żołnierzy 
poległych przy wyzwalaniu 
miejscowości, zaś jedną z ulic w 
Baarle-Nassau nazwali Generaal 
Maczeklaan. 

Wątki nieco 
kryminalne 
Cofnijmy się nieco w czasie. Po II wojnie 
światowej rozwinął się na szeroką skalę 
przemyt masła z Holandii do Belgii, 
gdzie masło było towarem deficytowym. 
Tak zwane „mrówki” przechodziły z 
Holandii na belgijską stronę (szczególnie 

w Baarle-Nassau) z ładunkiem ma-
sła, starając się omijać posterunki 
straży granicznej. 

Przemytnicy wykazywali się niema-
łym sprytem. Używali na przykład 
holenderskich chodaków przygo-
towanych tak, aby pozostawiały 
ślady na polu w odwrotną stronę. 
Kobiety, przewożące na rowerze 
masło, w drodze do Belgii były 
wyraźnie grubsze, niż w drodze po-
wrotnej. Celnicy zatrzymywali je, 
przetrzymywali w budynku straż-
nicy, sadzali przy gorącym piecu i 
czekali, aż masło zacznie się topić. 

Znane są też opowieści o rolni-
kach, omijających cło eksportowe, 

którzy przepędzali krowy z pastwiska po 
stronie holenderskiej do obory po stronie 
belgijskiej. Albo o bankach, w których 
granica państwowa przebiegała pośrod-
ku budynku, o chaosie przy sciąganiu 
podatków, gdyż mieszkańcy deklarowali 
płacenie daniny fiskusowi w tym kraju, 
którego system podatkowy był dla nich 
korzystniejszy. 

W 1993 r., aby zapobiec niekontrolo-
wanemu napływowi holenderskich to-
warów, rząd Belgii wprowadził specjalną 
procedurę administracyjną. Wszystkim 
towarom, a także zwierzętom, które 
były sprzedawane w enklawie, musiał 
towarzyszyć specjalny list przewozowy. 
Rolnicy rejestrowali swoje zwierzęta w 
tzw. księdze hodowlanej, w której opisy-
wano wszystkie cechy charakterystyczne 
każdego zwierzęcia. 

Nie zapobiegło to nadużyciom – w 
holenderskich księgach krowy cieliły się 
dwa razy w roku, w ten sposób wiele 
holenderskich cieląt zostało „legalnie” 
przetransportowanych do Belgii. 
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Kiedy funkcjonowały jeszcze kontrole 
graniczne, w Baarle kwitła zakrojona na 
szeroką skalę kontrabanda. Wnosiło się 
drogi lub niedostępny towar do domu 
stojącego na przykład na granicy po stro-
nie belgijskiej, w salonie przekraczało się 
granicę i całkowicie legalnie wynosiło się 
towar drugimi drzwiami w Holandii. 

Nietypowe problemy 
nietypowego 
miasteczka 
Belgijski włodarz miasta mówi, że 60% 
obywateli Baarle mieszka w belgijskich 
domach, zaś jego holenderski odpowied-
nik chwali się, że wszystkie sklepy i cały 
biznes znajduje się w holenderskiej czę-
ści miasta. Sklepikarz, w którego sklepie 
granica przebiega wzdłuż drzwi wejścio-
wych, płaci połowę podatków w jednym 
urzędzie, połowę w drugim. 

Jeżeli któryś z mieszkańców chce wezwać 
karetkę pogotowia, musi dokładnie wie-
dzieć, po której stronie miasta w danej 
chwili się znajduje i wezwać karetkę z 
danego kraju. Jeżeli zasłabnie w czę-
ści belgijskiej, holenderska karetka już 

nie przyjedzie. Analogiczna 
sytuacja jest ze strażą pożar-
ną. Pożar pożarem, ale jeżeli 
wydarzy się po holenderskiej 
stronie, nie ma co wzywać 
belgijskich strażaków. 

Mieszkańcy przyznają, że 
trzeba bardzo uważać siedząc 
za kierownicą samochodu, 
bowiem często granica prze-
biega środkiem jezdni. Trzeba 
też uważać z parkowaniem. 
To, co jest dozwolone w 
Belgii, nie zawsze obowiązuje 
w Holandii. Prawo belgij-
skie zezwala miejscowościom 
turystycznym na handel w 
niedzielę. W holenderskim 
Baarle Nassau do pewnego 
czasu sklepy w niedziele były zamknię-
te. Dlatego władze uchwaliły specjalny 
dekret, aby i w tej części miasta handel 
w dni świąteczne mógł się też odbywać. 

W Baarle płaci się jedną walutą i mówi 
tym samym językiem. Na ulicach wiszą 
belgijskie i holenderskie fl agi. Belgowie 
i Holendrzy żyją ze sobą w zgodzie od 

wielu lat i zdążyli się już przyzwyczaić 
do utrudnień, związanych z nietypowym 
podziałem ich miejscowości. Nie chcą 
niczego zmieniać, bo niezwykła grani-
ca zapewnia im nie tylko popularność, 
ale i rzesze turystów, którzy chcą zoba-
czyć miasto należące i do Belgii, i do 
Holandii. 

Anna Janicka
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 Geel – kolebka 
nowoczesnej psychiatrii
W Belgii działa najstarsza terapeutyczna wspólnota w Europie. Mieszkańcy fl a-
mandzkiego Geel już w średniowieczu wypracowali wyjątkowy model opieki nad 
pacjentami z dolegliwościami psychiatrycznymi. Choć przepraszam, nikt od daw-
na nie nazywa ich pacjentami. To ewentualnie „goście” lub „pensjonariusze”, ale 
przede wszystkim członkowie rodzin.

Geel, położone niecałe 50 km na wschód 
od Antwerpii, to miasteczko jakich w 
Belgii setki. To właśnie ponoć tam szuka-
ła w VII w. schronienia niejaka Dymfna. 
Nastoletnia księżniczka uciekała z Irlandii 
przed owładniętym kazirodczymi zamia-
rami ojcem, który ostatecznie odnalazł i 
w przypływie szału ściął córkę. Tragiczna 
legenda nabrała rozgłosu w XIII w. i 
Dymfnę uznaną za patronkę umysło-
wo chorych. Z różnych stron Europy 
zaczęli oni ściągać do Geel, by odbyć 
dziewięciodniową pokutę i modlić się o 
zmycie domniemanego grzechu, czyli o 
uzdrowienie. 

Ci, których stać było na podróż i no-
wennę, bardzo chcieli wierzyć w moc 
Świętej Dymfny, więc hojnie wspomaga-
li kościół pod jej wezwaniem i odpłacali 
się lokalnej społeczności za wikt i opieru-
nek. Wielu przedłużało pobyt, niektórzy 
zostawali na stałe, latami oczekując na 
łaskę pańską. Fama o cudownych właści-
wościach Geel niosła się, 
mieszkańcy przyjmowa-
li coraz więcej pielgrzy-
mów, których nigdzie 
indziej nie spotkałaby 
taka akceptacja. Gdy w 
1410 r. w Walencji po-
wstawał pierwszy szpital 
psychiatryczny, geelskie 
rodziny miały już co 
najmniej kilkudziesię-
cioletnie doświadczenie 
w domowej opiece nad 
pacjentami. 

Pod kuratelą Kościoła 
system przetrwał stulecia. 
W 1850 r. parlament sto-
sunkowo młodego pań-
stwa belgijskiego uchwalił 
jako jeden z pierwszych 
w Europie prawo doty-
czące umysłowo chorych. 
Zaplecze pomocowe prze-
jął publiczny szpital, zatrud-
nieni zostali psychiatrzy od-
powiedzialni za wydzielone 
rejony. Od teraz goszczące 
rodziny otrzymywały ustawowo skrom-
ne wynagrodzenie, w zamian poddając 
się inspekcji i stosując do wytycznych le-
karskich. Prawo dostroiło się do specyfi ki 
„Kolonii Geel” (to potoczne określenie z 
tamtych czasów), która rozciągała się na 
dziesiątki gospodarstw – zupełnie inaczej 
niż w wyrastających wtedy wszędzie in-
dziej gmachach izolujących chorych od 
reszty świata. Nota bene odsetek ucieczek 
z kolonii nie przekraczał 2 proc. 

W 1902 r. Międzynarodowy Kongres 
Psychiatrii ofi cjalnie uhonorował „model 
geelski”, uznając go za wzór do naślado-
wania na całym świecie. Sto lat później 
podobne stanowisko zajęła Światowa 
Organizacja Zdrowia. W 2006 r. 
Publiczny Szpital Psychiatryczny w Geel 
zmienił nazwę na Publiczne Centrum 
Opieki Psychiatrycznej, kładąc nacisk na 
opiekę wspólnotową i ogół świadczeń, 
niekoniecznie medycznych. Za zmia-

nami podążał język i pacjentów 
zaczęto określać mianem gości 
lub pensjonariuszy, podkreślając 
ich pozycję we wspólnocie, a nie 
stan zdrowia. 

Przyjmowanie specjalnych gości 
stało się powszechnie i dumnie 
pielęgnowaną tradycją, przeka-
zywaną kolejnym pokoleniom. 
W szczytowym okresie końca 
lat 30. ubiegłego wieku na 16 
tys. mieszkańców przypadało 
niemal 4 tys. pensjonariuszy. 

POLSKI SKLEP BUDOWLANY

GODZINY OTWARCIA

Tel.: +32 484 137 895   +32 465 309 956
Tweemontstraat 62,         2100 Deurne

R J&
Company Construct
BOUWMATERIALEN

Poniedziałek - piątek 6.00 - 18.00
Sobota 6.00 - 16.00

Niedziela i święta - zamknięte

Myjnia samochodowa Wypożyczalnia maszyn

Silikony - kleje



POLSKI SKLEP BUDOWLANY

GODZINY OTWARCIA

Tel.: +32 484 137 895   +32 465 309 956
Tweemontstraat 62,         2100 Deurne

R J&
Company Construct
BOUWMATERIALEN

Poniedziałek - piątek 6.00 - 18.00
Sobota 6.00 - 16.00

Niedziela i święta - zamknięte

Myjnia samochodowa Wypożyczalnia maszyn

Silikony - kleje

POLSKI SKLEP BUDOWLANY

GODZINY OTWARCIA

Tel.: +32 484 137 895   +32 465 309 956
Tweemontstraat 62,         2100 Deurne

R J&
Company Construct
BOUWMATERIALEN

Poniedziałek - piątek 6.00 - 18.00
Sobota 6.00 - 16.00

Niedziela i święta - zamknięte

Myjnia samochodowa Wypożyczalnia maszyn

Silikony - kleje

POLSKI SKLEP BUDOWLANY

GODZINY OTWARCIA

Tel.: +32 484 137 895   +32 465 309 956
Tweemontstraat 62,         2100 Deurne

R J&
Company Construct
BOUWMATERIALEN

Poniedziałek - piątek 6.00 - 18.00
Sobota 6.00 - 16.00

Niedziela i święta - zamknięte

Myjnia samochodowa Wypożyczalnia maszyn

Silikony - kleje

POLSKI SKLEP BUDOWLANY

GODZINY OTWARCIA

POLSKI SKLEP BUDOWLANY
Tel.: +32 484 137 895   +32 465 309 956
Tweemontstraat 62,         2100 Deurne

R J&

GODZINY OTWARCIA

Company Construct
BOUWMATERIALEN

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - piątek 6.00 - 18.00
Sobota 6.00 - 16.00

Niedziela i święta - zamknięte

Tweemontstraat 62,         2100 Deurne

R J&
Company Construct

Myjnia samochodowa Wypożyczalnia maszyn

Silikony - kleje



10 Flandria po polsku                                                                                                                    czerwiec 2022

Dzieci gospodarzy do-
rastały w przekonaniu, 
że choroba umysłowa 
nie jest ani powodem 
do strachu, ani do żar-
tów. Z czasem przej-
mowały od rodziców 
inicjatywę w opiece 
nad „przyrodnimi” 
wujkami i ciociami. 

Dzisiaj liczba pod-
opiecznych nie prze-
kracza 130. Wśród 
nich przeważają oso-
by z chronicznymi 
problemami takimi jak 
schizofrenia, PTSD, za-
burzenia osobowości i 
nastroju oraz demencja. W porównaniu 
z przeszłością tylko mała część z nich cier-
pi na ograniczenia umysłowe. Większość 
gości jest w wieku emerytalnym, choć do 
Geel trafiają również dzieci. Warunkiem 
przyjęcia do rodziny jest pomyślne za-
kończenie ośmiotygodniowej obserwa-
cji prowadzonej w lokalnym centrum 
psychiatrycznym. Goście muszą posiadać 
zdolność wyrażania uczuć, określony po-
ziom komunikacji i niezależności. Osoby 
przemocowe, agresywne seksualnie oraz 
nadużywające substancji z zasady nie są 
przyjmowane.

Równolegle drobiazgowy 
screening przechodzą 
kandydaci na gospoda-
rzy. Sprawdzana jest ich 
pozycja materialna i wa-
runki mieszkaniowe, za-
angażowanie wszystkich 
domowników, ich kar-
toteka oraz ewentualne 
przeciwskazania natury 
zdrowotnej. Od dawna 
praktycznym wymogiem 
w pomyślnym leczeniu 
psychiatrycznym jest 
również dostateczny do-
stęp do światła dziennego. 

Żeby było jasne – nikt nie otwiera swo-
jego domu dla pieniędzy. Rodziny otrzy-
mują raptem 20 euro za dzień opieki.  

Połowa uczestników programu spędza 
czas w domu, a połowa pracuje w miej-
scowym centrum psychiatrycznym lub 
uczestniczy w terapii zajęciowej. Szeroka 
oferta obejmuje zakłady pracy chronio-
nej, regularne etaty dla tych lepiej radzą-
cych sobie z odpowiedzialnością oraz 
warsztaty artystyczne dla autentycznie 
utalentowanych malarzy, rzeźbiarzy czy 
poetów. Po zajęciach wszyscy mogą pójść 

chociażby na belgijskie piwo, 
do kina lub gdziekolwiek in-
dziej, gdzie bywają „zwykli” 
mieszkańcy. To właśnie z ta-
kiej pełnej integracji wykuło 
się powiedzenie „połowa Geel 
to wariaci, a reszta to pół-wa-
riaci”, które dziś powtarza się 
tu z uśmiechem i dumą. Gdy 
zwiedzałem ośrodek psychia-
tryczny, to oprowadzały mnie 
po nim dwie eks-pacjentki 
(akurat dla nich określenie 
„pacjentka” nie stanowiło 
żadnego problemu). 

Henck van Bilsen, holen-
derski psycholog kliniczny, 
naukowo zajmował się mo-

delem geelskim i wśród jego najważniej-
szych zalet wymienił społeczną integrację, 
akceptację wspólnoty i normalizację. Ta 
ostatnia zakłada otoczenie normalnym 
zachowaniem, oczekiwaniami, zachętami 
i reakcjami, a wszystko to odbywa się 
w jednolitym „normalnym” środowisku. 
„Gdy pacjent zaczyna być częścią rodzi-
ny, odzyskuje tożsamość. Jest jej pełno-
prawnym członkiem, może utrzymywać 
kontakt z dziećmi, wnukami, krewnymi. 
Zaczyna należeć do sieci społecznej, po-
znaje sąsiadów, znajomych, przyjaciół. 
Ma swoje domowe obowiązki, takie jak 

zmywanie naczyń, obieranie 
ziemniaków czy koszenie traw-
nika.” – pisał van Bilsen przed 
sześcioma laty.

W XX w. za wzorem Geel za-
częły podążać miejscowości z ca-
łego świata. Podobne wspólnoty 
mają długą tradycję w Holandii 
oraz Szkocji – z tej drugiej roz-
przestrzenił się ruch Camphill, 
dziś obecny na wszystkich kon-
tynentach. Umieszczanie osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
rodzinach stosuje się w Japonii, 
a nowojorski punkt zakwatero-
wania i wsparcia dla tego typu 

Rysunek autorstwa Karela Laenena, korzystającego z opieki 
psychiatrycznej w Geel i tworzącego w powiązanym z programem 
domem sztuki Yellow Art

Obraz autorstwa Lieve Horemans, korzystającej z opieki 
psychiatrycznej w Geel i tworzącej w powiązanym z programem 
domem sztuki Yellow Art
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pacjentów nazywa się Geel Community 
Services. W Milwaukee coroczne spotka-
nia organizacji na rzecz chorób umysło-
wych odbywają się pod nazwą „Festival 
of Geel”. Za belgijską granicą językową, 
w walońskim Lierneux okoliczne rodzi-
ny goszczą niemal setkę pensjonariuszy.

Uspołecznienie i deinstytucjonalizacja 
psychiatrii poszły w parze z postępem 
farmakologicznym. Od kilku dekad an-
tydepresanty i antypsychotyki stanowią 
nieodłączny i skuteczny element terapii. 
Z jednej strony spadło więc zapotrzebo-
wanie na długotrwałą gościnę, natomiast 

z drugiej znacząco ogra-
niczyła się podaż. Tysiące 
pensjonariuszy, które jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu 
pomagały w pracach na 
roli i innych zadaniach 
fizycznych, dziś nie mo-
głyby w takim samym 
wymiarze uczestniczyć 
w lokalnej ekonomii ani 
też liczyć na całodobowe 
towarzystwo gospodarzy.

Skala gościny nie jest 
więc już ta sama, ale Geel 
pozostaje żywym symbo-

lem przełomu w podejściu do osób, któ-
rych umysł szwankował. Obecnie system 
opieki rodzinnej wchodzi w skład progra-
mu rehabilitacji przy Geelskim Centrum 
Psychiatrycznym, ale kultywuje go cała 
społeczność. Aktualni i byli pensjona-
riusze są trwałym 
elementem krajo-
brazu, a miejscowe 
szkoły, atelier arty-
styczne czy kluby 
sportowe ochoczo 
angażują się w pro-
gramy edukacyjne 
i terapeutyczne. 

Wielowiekowa tradycja umożliwiła za-
tarcie wciąż dość powszechnego na świe-
cie stygmatu, bo jeśli w Geel problemy 
psychiczne są w ogóle stygmatyzowane, 
to wyłącznie w pozytywny sposób. Z 
początkiem kwietnia bieżącego roku 
Flandria złożyła wniosek do UNESCO 
o uznanie geelskiej opieki rodzinnej za 
kulturowe dziedzictwo niematerialne. 

Wszystko wskazuje zatem na to, że 
tradycja długo przetrwa nie tylko jako 
atrakcja z przewodników i motyw im-
prez okolicznościowych, lecz również, 
że będzie w praktyce podtrzymywana. 
Jak powiedziała mi Marleen, jedna ze 
wspomnianych przewodniczek, “Ktoś z 
problemami psychicznymi jest jak zmięta 
kartka papieru – można ją wygładzić, ale 
linie zagnieceń pozostaną.” Geel wciąż 
daje przykład jak dbać o to, by zagnie-
cenia były jak najmniej widoczne. 

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. 

Rysunek autorstwa Barta Janssena, korzystającego 
z opieki psychiatrycznej w Geel i tworzącego w 
powiązanym z programem domem sztuki Yellow Art
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Legendarny Koń Ros Beiaard  
z Dendermonde - cz. I 
Koń Ros Beiaard (czy jak kto woli Bayard) jest bohaterem bardzo starej historii 
znanej pod tytułem „Czterech synów Aymona” (nl. Vier Heemskinderen, fr. Les 
quatre fils Aymon, ang. The four Sons of Aymon). 

Najstarsza zachowana wersja tej historii 
powstała jako wiersz, czy też pieśń i po-
chodzi z końca XII wieku. W formie 
prozy spisano ją około XV czy XVI 
wieku we Francji. Z biegiem czasu w 
różnych krajach pojawiały się różne wer-
sje tej opowieści. 

Do dziś są one znane w Belgii, Holandii, 
Francji i Niemczech, przy czym wiążą 
się z nimi różne miejsca, tradycje, mo-
numenty i uroczystości. Pierwszy raz 
spotkałam się z tym magicznym koniem 
w Dendermonde, gdzie ludzie zdają się 
mieć obsesję na jego punkcie, ale o tym 
innym razem. Teraz opowiem, co to w 
ogóle był za koń. A było to tak… 

Rycerz Aymon (w innych wersjach: 
Haymijn, Aymes, Heems) był zaufa-
nym wasalem Karola Wielkiego. Ożenił 
się z jego siostrą, spłodził czterech sy-
nów: Ritsaerta, Writsearta, Adelaerta i 
Reinouta. Ten ostatni był z nich najzu-
chwalszy i najsilniejszy. Tradycją było, że 
każdy z synów musiał otrzymać od ojca 
konia i tak też się stało. Niestety Reinout 
był tak silny, że od razu niechcący skręcił 

swojemu koniowi kark. Dostał od ojca 
drugiego konia, ale i ten długo nie pożył. 

W końcu Aymon zabrał syna do twier-
dzy, gdzie w zamknięciu przebywał 
nieposkromiony ogier Beiaard, którego 
wszyscy się bali. Powiadali, że to koń za-
czarowany i niepokonany. Nikt nie od-
ważył się go dosiąść i nikomu nie udało 
się go ujarzmić. Reinout podjął się tego 
wyzwania, jednak zaraz został przez konia 
zrzucony. W końcu po długiej i męczą-
cej walce udało mu się ujarzmić tę dziką 
bestię. Odtąd Ros Beiaard był wierny i 
posłuszny Reinoutowi. 

Któregoś dnia, podczas gry w szachy, 
porywczy Reinout wpadł w szał i zabił 
swojego kuzyna Ludwika – syna Karola 
Wielkiego, który to postanowił wziąć od-
wet za śmierć syna. Czterej bracia musie-
li czym prędzej uciekać. Dosiedli konia 
Beiaarda, który bez problemu poniósł 
ich na swoim grzbiecie w Ardeny, gdzie 
ukryli się w borze. Bracia długo bronili 
się przed wojskami Karola w niezdobytej 
twierdzy Montalbaen, którą – według 
niektórych wersji tej historii – pomógł 

wznieść i potem bronić zaprzyjaźniony 
mag. 

Tymczasem w ręce Karola wpadł ich oj-
ciec. Karol był gotowy uwolnić Aymona 
i zawrzeć pokój pod warunkiem, że 
Reinout wyda mu swojego konia, który 
uznawany był już wtedy za niepokona-
nego. Koń miał zostać utopiony w rzece. 
Reinout nie chciał się na to zgodzić, ale w 
końcu, za namową matki przystał na ten 
warunek. Z wielkim bólem przyprowa-
dził Beiaarda na brzeg rzeki, gdzie zwie-
rzęciu przywiązano do szyi wielki kamień 
młyński i wrzucono do wody. 

Koń jednym wierzgnięciem kopyta 
rozwalił kamień i wypłynął na brzeg 
tam, gdzie stał jego pan. Wrzucono 
go ponownie do wody z jeszcze 
większym obciążeniem, a on wypły-
nął na powierzchnie po raz drugi.  
Kiedy Reinout nie miał już sił patrzeć na 
cierpienie swojego zwierzęcia i z żalem 
zwiesił głowę, koń wypłynął po raz trzeci. 
Widząc swego pana uznał, że Reinout 
już go nie chce i przestał walczyć dając 
się pochłonąć falom. 
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Inna wersja tej legendy mówi, że Ros 
Beiaard uciekł w Ardeny i tam ukrywa 
się w lasach do dziś dnia, a czasem na-
wet można usłyszeć jego rżenie. Według 
legendy, powtarzanej w Dendermonde, 
Aymon był panem tej okolicy, a Ros 
Beiaard został utopiony w Skaldzie. 
Francuzi i Holendrzy uważają oczywi-
ście inaczej… 

Tak czy owak, moim zdaniem opowieść 
jest bardzo ciekawa i pozwoli lepiej zro-
zumieć, o co chodzi w procesji masze-
rującej po mieście i skąd na ulicach te 
wszystkie końskie malowidła, rzeźby i 
inne obrazki. 

Procesja Konia  
Ros Beiaarda.  
Skąd się wzięła? 
Publiczne procesje znane są na całym 
świecie od wieków. W Dendermonde (i 
w innych miejscach) już od XII wieku co 
roku odbywały się różne procesje, pod-
czas których ludzie publicznie okazywali 
wiarę chrześcijańską. 

Do XV wieku procesje 
były całkowicie związane 
z kościołem. Ulicami ma-
szerowały grupy zakonni-
ków, urzędników, bractwa 
czy rzemieślników niosąc 
figury Matki Bożej, Serca 
Jezusowego, relikwie świę-
tych patronów miasta. Szli 
ludzie z pochodniami, 
sztandarami, śpiewacy, 
muzycy. Od XV wieku or-
ganizacja procesji przybrała 
na sile. Poszczególne grupy 
prześcigały się w przedsta-
wianiu scen ze Starego 
i Nowego Testamentu. 
Coraz bardziej liczył się 
udział muzyków, cechów, 
rzemieślników, a w organi-
zację tych orszaków anga-
żowały się samorządy. 

Stopniowo w procesjach zaczęły się po-
jawiać postacie mitologiczne. Na scenę 
wkroczyły popularne dziś w całej Belgii 
olbrzymy, czyli ogromne figury przedsta-
wiające ludzi lub zwierzęta, a przemar-
sze stawały się coraz bardziej świeckie. 
Bardziej niż z religią wiązały się z mia-
stem, pokazywały jego siłę i bogactwo. 

Koń Ros Beiaard i czterech synów 
Aymona (Heema) są przykładem ta-
kich legendarnych niereligijnych postaci, 
a pierwsze wzmianki o nich pochodzą 
z 1460 roku. W 1568, podczas ruchu 
kontrreformacji zakazano świeckich or-
szaków, odbywały się tylko te religijne. 

Procesja Ros Beiaarda została przywróco-
na około 1600 roku, wtedy już osobno 
zaczęły się odbywać pochody kościelne, a 
osobno świeckie. W XVII wieku podczas 
rozkwitu handlu wiele figur procesyjnych 
zostało odnowionych i uzupełnionych 
(m.in. głowa konia Beiaarda). W dru-
giej połowie XVII wieku, ze względu na 
wojnę i złą kondycję finansową miasta, 

coroczna dotąd procesja Beiaarda zaczęła 
się odbywać tylko podczas wyjątkowych 
okazji. 

XIX wiek przyniósł ograniczenie wpły-
wów kościoła, ale elementy świeckie pro-
cesji przetrwały i zaczęły nabierać coraz 
większego znaczenia. Były przy tym 
rozbudowywane i uzupełniane o nowe 
elementy. W XX wieku Ros Beiaard 
przejął w Dendermonde główną rolę. 
Jednak nie było w tych czasach corocz-
nej procesji. Odbywała się ona nadal 
tylko podczas ważniejszych okazji.  W 
końcu postanowiono, że parada będzie 
się odbywać co 10 lat. Pierwsza odbyła 
się w 1990 roku. 

Procesja Ros Beiaarda składa się z kilku 
części, w każdej z nich jest kilkanaście 
wozów, lub artystycznych figur przedsta-
wiających różne sceny. Wozy są bardzo 
bogato ozdobione, na platformach lu-
dzie poprzebierani w odpowiednie stro-
je przedstawiają sceny z historii miasta 
albo legendy. Ostatnia część procesji jest 

zwykle mieszaniną najdziw-
niejszych rzeczy związanych 
z miastem: olbrzymów, or-
kiestry, tancerzy, akrobatów, 
grup dzieci i innych repre-
zentacji z najróżniejszych 
klubów, stowarzyszeń itd. Na 
końcu maszeruje sam Koń 
Beiaard, ale o tej figurze i 
olbrzymach z Dendermonde 
opowiem w osobnym wpi-
sie, bo fakty, które poznałam 
przekopując internet są na-
prawdę bardzo interesujące. 

Inne moje przemyślenia i 
obserwacje poczynione na 
belgijskiej ziemi znajdziecie 
na blogu: belgianasznowy-
dom.blogspot.be i w dal-
szych numerach “Flandrii 
po polsku“.

Magdalena B-Prosbeiaard.be
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Kuchnia flamandzka dla każdego 
Flandria to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia flamandzka 
jest bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Gevulde witlofbootjes 
met gehakt, gedroogde 
ham en crème  
van pastinaak  
– Faszerowane łódeczki 
z cykorii z szynką  
i kremem z pasternaka 
Pasternak to warzywo korzenne, które 
na pierwszy rzut oka można pomylić z 
pietruszką, ponieważ są do siebie bardzo 
podobne. Oba należą do rodziny selero-
watych, jednak pietruszka jest bardziej 
popularna i częściej uprawiana niż pa-
sternak.

Korzeń tego warzywa ma wygląd i kształt 
podobny do pietruszki, ale jest bardziej 
miękki, mniej aromatyczny, o delikat-
niejszym niż pietruszka słodkim i lekko 
orzechowym smaku. Najczęściej wyko-
rzystywany jest jako dodatek do zup lub 
warzywnego purée. 

Składniki: 
• 400 gr pasternaka 
•  2 cebulki szalotki 
• 1 ząbek czosnku 
• 300 ml mleka lub wywar warzywny 
• Szczypta gałki muszkatołowej 
• 2 duże cykorie 
• 150 gr mięsa mielonego (według 

uznania) 

• 4 plastry szynki podsuszonej (szynka 
Ganda, szynka parmeńska itp.) 

• 40 gr startego parmezanu 
• oliwa z oliwek 
• pieprz i sól 

Przygotowanie: 
Rozgrzewamy piekarnik z włączonym 
grillem do 200 stopni. Obieramy jed-
ną szalotkę i czosnek, drobno kroimy i 
podsmażamy na patelni, dodając 1łyżkę 
oliwy. Dokładamy drobno pokrojony 
pasternak i przez chwilę podsmażamy. 
Przekładamy całość do garnka i dole-
wamy mleko, doprawiamy gałką musz-
katołową, czarnym pieprzem i szczyptą 
soli. Gotujemy na wolnym ogniu przez 
15-20 min, aż pasternak będzie miękki. 

Każdą cykorię kroimy na pół, delikat-
nie usuwamy głąb tak, aby cykoria się 
nie rozpadła. Na patelni rozgrzewamy 3 
łyżki oliwy i obsmażamy cykorię z każdej 
strony. Podlewamy wodą i dusimy około 
10 minut. 

Drugą szalotkę obieramy i kroimy w 
kosteczkę, podsmażamy na patelni na 
łyżce oliwy, następnie dodajemy mięso 
mielone i smażymy, doprawiając solą, 
pieprzem i gałką muszkatołową. 

Na desce do krojenia kładziemy plaster 
szynki, na nim umieszczamy cykorię, a na 

niej trochę mielonego mięsa. Owijamy 
cykorię szynką, tworząc roladki. 

Do ugotowanego pasternaka dodajemy 
łyżkę oliwy i za pomocą blendera uzy-
skujemy gładką masę, którą ewentual-
nie doprawiamy jeszcze solą, pieprzem i 
gałką muszkatołową. Do powstałej masy 
dodajemy połowę startego parmezanu. 
Przelewamy do naczynia żaroodpornego, 
na purée układamy roladki z cykorii i 
posypujemy resztą startego sera, po czym 
umieszczamy w piekarniku na około 5 
do 10 minut. 

Smacznego! 

Agnieszka Wojtysiak
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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. 

Każde miasto, miasteczko czy wioska ma 
swój specyficzny klimat, urok i piękno, 
które widać nie tylko w zabytkowych ka-
mienicach, średniowiecznych zamkach i 
kościołach, przydrożnych kapliczkach czy 
starych gospodarstwach ukrytych wśród 
zielonych pól. Jest to też piękno otacza-
jącej przyrody, które często stworzone i 
pielęgnowane przez człowieka, zaskakuje 
odwiedzających wyjątkowymi kompo-
zycjami oraz paletą barw kwitnących 
krzewów i kwiatów. 

Nieopodal Mechelen, pomiędzy 
Brukselą a Antwerpią, położona jest 
niewielka miejscowość Boom, znana 
miłośnikom muzyki z całego świata. 
Na obszarze rekreacyjnym zwanym De 
Schorre od 2005 roku przez dwa letnie 
tygodnie odbywa się tam najsłynniejszy 
festiwal muzyki elektronicznej i tanecznej 
–Tomorrowland, na który co roku przy-
bywa blisko dwa miliony roztańczonych 
uczestników z całego świata. 

Park rekreacyjny De 
Schorre powstał na tere-
nie zamkniętych cegielni 
i kopalni gliny. Dawno 
temu, kiedy cegielnia 
przejęła teren wzdłuż 
Rupla pod produkcję 
dachówek i cegieł, w 
tym miejscu znajdowa-
ła się głęboka glinianka. 
Wydobywaną z niej 
glinę w warsztatach 
nad rzeką przerabiano 
na wyroby sprzedawa-
ne na całym świecie. 
Jednak nowe technologie 
spowodowały zawieszenie działalności. 
Surowy przemysłowy krajobraz z głębo-
kimi wąwozami został zagospodarowany 
i przekształcony w zieloną oazę z licz-
nymi atrakcjami. Jedną z nich jest las 
Trolli, prezent organizatorów festiwalu 
Tomorrowland dla uczestników, ale 
przede wszystkim lokalnej społeczności. 

Las Trolli   
(Het Trollenbos)
Duński artysta Thomas Dumbo tworzy 
niesamowite rzeźby. Jego ulubiony ma-
teriał to drewno. Z pozbieranych desek, 
resztek palet, skrzynek i innych mate-
riałów buduje od podstaw prawdziwie 
baśniowe stwory, które zamieszkują całą 
Danię.  Duńczyk sam siebie przedstawia 
jako aktywistę, a jego prace sprawiły, że 
okrzyknięto go „artystą recyklingowym”. 
Powalone drzewa, połamane gałęzie, sta-
re palety czy drewno z odzysku – tyle 
potrzeba, by w jego warsztacie zaczęła 
dziać się magia. 

Odkrywając przyrodę De Schorre moż-
na spotkać oryginalne i imponujące 
konstrukcje. Thomas Dambo, łącząc 
mitologię skandynawską i magię z na-
turalnymi materiałami, stworzył siedem 
niezwykłych Trolli. Każdy z nich został 
wykonany z gałęzi, powalonych drzew i 
materiałów pochodzących z recyklingu. 
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Artysta pokazał potencjał tego cennego 
materiału, który często jest odrzucany i 
staje się zagrożeniem dla świata przyrody. 

Bajka opowiedziana 
rzeźbami 
„Potrafię wymyślać szalone rzeczy, ale te-
raz stworzyliśmy coś, co przerasta moje 
najśmielsze oczekiwania. Wykonuję tego 
typu projekty, ponieważ świat tonie w 
śmieciach. Zazwyczaj ludzie patrzą na nie 
jak na coś bezwartościowego, ale dzięki 
kreatywności i otwartemu umysłowi 
można z nich zbudować światek, któ-
rym płyniemy w przyszłość. Robiąc to 
i angażując postronne osoby, otwieram 
im oczy i pokazuję nowe możliwości”. 

– Thomas Dambo 

Belgijski projekt nazywa się „7 trolli 
i magiczna wieża”. To ukryta w lesie 
bajka opowiadana rzeźbami i słowami, 
wykonana z materiałów pochodzących 
z recyklingu. Drewno to głównie stare 
półki z supermarketu, palety i gałęzie z 
powalonych drzew, które Thomas znalazł 
w belgijskim lesie. Stworzenie trolli za-
jęło około 25 tygodni. Thomas Dambo 
nie pracował sam. Przy konstruowaniu 
belgijskich trolli Duńczykowi pomagało 
ponad dwieście osób – głównie okoliczni 
mieszkańcy. Siedem gigantycznych trolli 
jest prezentem od organizatorów festiwa-

lu Tomorrowland dla jego uczestników, 
ale przede wszystkim dla lokalnej spo-
łeczności. 

Oto kilka faktów na temat gigantów. 
Trolle mają od czterech do osiemnastu 
metrów wysokości i każdy ma swoje 
imię: Una, Jeuris, Kamiel, Mikil, Hannes, 
Arvid i Nora. „Może wyglądają na duże 
i twarde, ale nie skrzywdziłyby muchy” 
– uśmiecha się artysta. „Jeśli przyjrzysz 
się uważnie, zobaczysz, że wszystkie trolle 
albo pracują, albo odpoczywają. Pomysł 
polega na tym, że wszyscy budują du-
żą wieżę strażniczą, w której mieści się 
„Święty Troll”. 17 metrowa wieża znaj-
duje się głęboko w lesie De Schorre, 
oferuje piękny widok na De Schorre i 
okolicę. Miejmy nadzieję, że stojąc tam, 
odwiedzający zrozumieją, dlaczego takie 
naturalne miejsca są cenne i wymagają 
ochrony”. 

Każdy z Siedmiu Trolli jest elementem 
baśniowej historii 

• Hannes to brodaty troll, specjalista w 
robieniu koralików z gliny. To wła-
śnie lubi robić najbardziej. Siedzi przy 
ścianie, przyczepiając duże koraliki do 
łańcucha. 

• Kleine Nora jest najmłodszym z sied-
miu trolli. Zbiera magiczne kamienie, 
które podobno przynoszą szczęście. 

• Mikil jest zajęty nabieraniem wiadra 
wody z jeziora. 

• Arvid to pracowity troll, uwielbiający 
wynajdować stare i martwe drzewa, 
aby tworzyć z nich nowe rzeczy. 

• Kamiel  strzeże strażnicy zwanej 
Magiczną Strażniczą Wieżą. Widać 
z niej panoramę centrum Brukseli, 
w tym Atomium. 

• Una i Jeuris  leżą na Łące Trolli. To 
dwoje najlepszych przyjaciół, którzy 
wydają się śnić, patrząc na chmury. 

Historię Siedmiu Trolli można znaleźć 
w Magicznej Strażniczej Wieży. Została 
spisana w formie wiersza w mitycznej 
księdze i przetłumaczona na język ni-
derlandzki i angielski. 

Most jednego świata 
Most „One World” został zbudowany 
na Tomorrowland z okazji 10-lecia ist-
nienia festiwalu. To nie tylko most, ale 
także dzieło sztuki zaprojektowane przez 
belgijskiego artystę Arne Quinze.  Most 
ma długość 650 metrów i zbudowa-
ny jest z 200 000 drewnianych desek, 
osadzonych na stalowej konstrukcji. Na 
deskach zamieszczono ponad 100 000 
osobistych i pozytywnych wiadomości 
od gości festiwalowych z całego świata. 

Agnieszka Buniowska  
zdjecia: Thomasdambo.com
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Arend from Oosterhout, Netherlands - 
Justitiepaleis Antwerpen, wikipedia.org

Nowoczesna architektura  
w Antwerpii 
W historycznym centrum Antwerpii turystów zachwyca wspaniała architektura, 
bogato zdobione kamienice przy de Grote Markt, renesansowy ratusz, gotycka 
katedra i inne wspaniałe budynki. Na ulicy Meir uwagę przykuwają imponujące 
budynki z XVIII i XIX wieku, w których obecnie mieszczą się sklepy znanych mię-
dzynarodowych firm odzieżowych, jak H&M, Uniqlo, The Sting, JBC czy Monki. Ale 
Antwerpia to nie tylko wspaniałe zabytkowe budowle, to też nowoczesna archi-
tektura stworzona przez światowej sławy architektów. 

Niektóre z tych budynków już stały 
się atrakcjami turystycznymi: jak nowy 
Havenhuis zaprojektowany przez Zaha 
Hadid Architects. Havenhuis powstał w 
nietypowy sposób, do istniejącego bu-
dynku dawnej remizy strażackiej z roku 
1922 dobudowano nad nim nowy bu-
dynek – pięciokondygnacyjną bryłę, któ-
rą podtrzymują filary i stalowe kolumny. 
Nowy budynek kształtem przypomina 
kadłub żaglowca a elewacja, która jest 
wykonana z trójkątnych elementów 
przypomina diament. To nawiązanie 
do tego, z czego słynie Antwerpia od 
wieków – światowy port i sektor dia-
mentowy. W budynku mieszczą się biu-
ra 500 pracowników, audytorium oraz 
sale konferencyjne. Havenhuis znajduje 
się w dzielnicy het Eilandje tuż obok 
het Kattendijkdok, można tam doje-
chać z centrum Antwerpii tramwajem 
numer 24. 

W pobliżu, też w dzielnicy het 
Eilandje, ale obok Willemdok 
znajduje się MAS, budynek, 
który wyróżnia oryginalny 
kolor elewacji – czerwony 
indyjski piaskowiec. Okna 
budynku zostały wykonane 
z falistych szklanych paneli, 
a na dachu jest taras wido-
kowy, z którego można po-
dziwiać panoramę miasta. 
MAS, czyli Museum aan de 
Stroom to nowoczesne muzeum, obec-
nie największe w Antwerpii, które zostało 
otwarte w maju 2011 roku. Budynek 
został zaprojektowany przez Neutelings 
Riedijk Architects, projekt nawiązuje do 
XIX-wiecznych magazynów portowych, 
które są typowe dla tej dzielnicy. MAS 
w liczbach: wysokość budynku – 60 
metrów, powierzchnia wystawiennicza 
– 5700m2, 9 pięter i 7 sal muzealnych. 

Po drugiej stronie miasta przy Bolivarplaats 
uwagę zwraca Het Gerechtsgebouw (zwa-
ny też Vlinderpaleis lub Justitiepaleis), 
który został zaprojektowany przez 
Richarda Rogersa, architekta, który we 
współpracy z Renzo Piano zrealizował 
Centre Georges Pompidou w Paryżu. 
Budynek zwraca uwagę wyjątkową kon-
strukcją dachu, która jest odniesieniem 
do żaglowców, a zatem też do antwerp-

MAS, wikipedia.org, door Zinneke Havenhuis, wikipedia.org, door Torsade de Pointes
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skiego portu. Het Gerechtsgebouw to 
kompleks sześciu skrzydeł biurowych 
wokół centralnej strefy publicznej, które 
połączone są galeriami. Do holu główne-
go prowadzą monumentalne schody o 
wymiarach 42,40 metra długości i 14,80 
metra szerokości. Budynek składa się z 
sześciu kondygnacji – jedna podziemna i 
pięć nadziemnych. Het Gerechtsgebouw 
to budynek użyteczności publicznej, w 
którym mieszczą się instytucje wymiaru 
sprawiedliwości – sąd, prokuratura oraz 
izba adwokacka i inne. Budynek został 
ofi cjalnie otwarty w roku 2006. 

Za budynkiem sądu powstaje nowa 
dzielnica mieszkaniowa Nieuw Zuid 
Antwerpen, w której realizowane są 
projekty nie tylko belgijskich architek-
tów ale też włoskich, szwedzkich, nie-
mieckich i szwajcarskich, jak Vincent 
Van Duysen, Stefano Boeri, Shigeru 

Ban,  Johannes Norlander, Robbrecht 
& Daem, Max Dudler. Nieuw Zuid to 
dzielnica przyszłości (na dachu budynku 
mieszkalnego znajduje się 160 metrowa 
bieżnia, a na innym dachu posadzono 
80 drzew), przyjazna do życia, zgodnie 
z założeniem ma to być dzielnica inno-
wacyjna i zielona. Powstaje tu kilkanaście 
apartamentowców, szkoły, przedszkola, 
hala sportowa, place zabaw, punkty usłu-
gowe, sklepy i lokale gastronomiczne. 

Tuż obok Koning Albertpark uwagę zwra-
ca nowoczesny budynek Provincehuis, 
który zaprojektował Xaveer De Geyter. 
Jest to czternastopiętrowy biurowiec o 
wysokości 58 metrów. Budynek zwraca 
uwagę lekko połyskującą fasadą i 683 
trójkątnymi oknami. Nowy biurowiec 
jest neutralny energetycznie. W budyn-
ku mieszczą się biura, sala konferencyjna, 
audytorium oraz przestrzeń wystawien-
nicza. 

Apel do wszystkich Dobrych Ludzi o pomoc dla Ukrainy 
Polonia w Antwerpii szybko i sprawnie ruszyła na pomoc tym, których dotknęła tragedia. Wielkie zaangażowanie wzbudzało 
podziw. Niestety, jak często bywa, emocje opadły, a pomoc dalej jest potrzebna, bo wojna trwa nadal. 
Jest w Antwerpii aktywna grupa przepięknych ludzi, dla których pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie jest 
najwyższym priorytetem. Z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem szukają wszelkiej możliwej pomocy. Przede 
wszystkim rozmawiają z ludźmi. 
Kieruje nimi Miłość. W Miłości ich siła. Jest takich ludzi w Antwerpii 160. To Wolontariusze. To oni pierwsi zrozumieli, że 
nie da się zjeść tylko jeden raz. Nie da się tylko jeden raz podać dziecku mleko… 
Tam gdzie jest wojna, człowiek jest skazany na łaskę drugiego człowieka. Zrozumieć sens tych słów, to nie tylko 
moralny obowiązek wolontariusza ale sposób na życie i potrzeba serca. Codziennie z wielkim zapałem angażują siebie, 
swoich bliskich a nawet dzieci. Wszystko, co udaje im się zebrać, jedzie korytarzem humanitarnym z Caritas do Ukrainy. 
Potrzeba wszystkiego, bo magazyny opustoszały: opatrunków i środków odkażających, lekarstw i jedzenia. Chcemy 
kupić ambulans medyczny. Wciąż jeszcze zbieramy środki. Ile ludzkich istnień możemy uratować wspólnie? Z karetką na 
pewno więcej. Prosimy o wsparcie dla tego wspaniałego projektu. Liczy się każde euro. 
Zwracamy się z prośbą do całej Polonii, by „Czynić Wielkie Dzieła małymi krokami”. Przynosić regularnie co tydzień do 
kościołów w Antwerpii nawet najtańszą żywność: chleb typu pumpernikiel, mleko, herbatę, kawę. Można skontaktować 
się z naszymi woluntariuszami a oni przyjadą i odbiorą Wasze dary. 
Kilka lat temu wolontariusze zorganizowali dla dziecka akcję pomocy na zakup protez kończyn górnych: „Podaruj dziew-
czynce rączki”. Teraz pragną „Podarować ludziom nogi”. Zbierają wózki inwalidzkie, kule, łóżka ortopedyczne, balkoniki 
ortopedyczne, opatrunki, które niestety są drogie.  Człowiek, który traci nogę, potrzebuje pomocy natychmiast. Jutro jest 
za późno. Dla niego jutra może nie być… 

Co jeszcze możemy zrobić? Ile ludzkich istnień można uratować wspólnie? To zależy od nas. –
Pomóżmy wolontariuszom! 

Wszystkim, którzy nie pozostają obojętni na czyjeś cierpienie, a szczególnie naszym Pięknym Ludziom, Wolontariuszom 
Antwerpii: Dziękujemy w imieniu potrzebujących! 

Dane kontaktowe Caritas Polonia: caritaspolonia.be, https://youtu.be/nI7vuwxghIM, caritas.dzl@gmail.com



Instytut Języka i Kultury Polskiej 
im. Polskich Lotników w Gandawie

Misja
Misją Instytutu Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie jest promocja języka polskiego 
oraz historii, tradycji i kultury polskiej na terenie Belgii, a także możliwość nauki i pogłębiania mowy ojczystej 
przez polskie dzieci i młodzież. To dbałość o kulturę i tradycje Polski, nauka szacunku wobec historii Polski, polskich 
bohaterów.

Patroni
Patronami Instytutu są polscy piloci, wojenni bohaterowie, którzy walcząc na belgijskiej ziemi przyczynili się do wyzwolenia 
kraju z rąk okupanta. Bitwa nad Gandawą, w sylwestrową noc 1944 roku, była ostatnią wielką bitwą stoczoną przez Polskie 
Siły Powietrzne podczas II Wojny Światowej. Co roku przy pomniku polskich lotników w Gandawie oddajemy cześć poległym 
bohaterom szerząc tym samym szacunek i podziw dla ich wyjątkowej odwagi i przykładowej, patriotycznej postaw.

Szkoła polonijna
Działalność Instytutu to przede wszystkim sobotnia szkoła 
polonijna obejmująca nauczanie wczesnoszkolne i szkolne 
od 3 do 18 roku życia. Oferta językowa skierowana jest do 
wszystkich osób pragnących uczyć się języka polskiego jako 
obcego. Zgodnie z Podstawą Programową dla uczniów polskich uczących 
się za granicą, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
głównym przedmiotem nauczania w Instytucie Języka i Kultury Polskiej 
im. Polskich Lotników w Gandawie jest język polski. Od klasy 4 wprowa-
dzone są lekcje historii Polski, od klasy 5 geografi a Polski z elementami 
przyrody i ochrony środowiska.

Rok szkolny 2022/2023
• przedszkole grupa I                   3 latki
• przedszkole grupa II       4 latki
• zerówka       5 latki
• klasa I                   6 - 7 lat
• klasa II                  7 - 8 lat
• klasa III                 8 - 9 lat
• klasa IV               9 - 10 lat
• klasa V              10 - 11 lat
• klasa VI              11 - 12 lat
• klasa VIP               13 - 17 lat
• klasa "język polski od podstaw"  7 - 10 lat

Lokalizacja szkoły:
Sint-Jozefstraat 7
9041 Gent (Oostakker)

Adres do korespondencji:
Maaltemeers 75
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

E-mail: sekretariat@instytutgent.be

Tel.:
0486 34 25 34
W soboty od godz. 9:00 do 13:00 - 0479 76 18 07

Zapisy:
www.instytutgent.be/zapisy/

www: www.instytutgent.be

Działalność kulturalno-artystyczna
Instytut pomaga rozwijać talenty artystyczne dzieci i młodzieży, wspiera 
instytucje kulturalne i otwiera oczy na świat sztuki. Uczniowie, nauczy-
ciele, rodzice i przyjaciele Instytutu mają możliwość rozwijać wszystkie 
swoje talenty. Tutaj recytujemy, śpiewamy po polsku, tańczymy, maluje-
my, tworzymy teatr.
U nas rozwijane są skrzydła i spełniane marzenia!

Oferta Instytutu:
•  regularne sobotnie zajęcia w małych grupach
• indywidualne podejście do każdego ucznia
• odpowiednio dobrane podręczniki polskich 

wydawnictw szkolnych i pedagogicznych
• dyplomowana, świetnie przygotowana kadra 

nauczycielskaZajęcia dodatkowe:
• religia, z możliwością przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej
• język angielski
• język francuski
• udział w konkursach, wydarzeniach polonijnych i występach artystycznych
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Co nas wyróżnia?
• uczeń na pierwszym miejscu!
• wykształcona, doświadczona i zmotywowana kadra nauczyciel-

ska składająca się z językoznawców, fi lologów, pedagogów
• wysoka jakość przygotowanych lekcji i profesjonalne podejście 

do nauczania języka
• program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia
• rzetelna ewaluacja założonych celów dydaktycznych
• klasy “z klasą” – nacisk na efektywną komunikację, relacje in-

terpersonalne i respektowanie zasad dobrych manier`
• energia, kreatywność, talenty i pasja
• zaraźliwy entuzjazm i zapał do odkrywania tajemnic języka pol-

skiego

im. Polskich Lotników w Gandawie

Misją Instytutu Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie jest promocja języka polskiego 
oraz historii, tradycji i kultury polskiej na terenie Belgii, a także możliwość nauki i pogłębiania mowy ojczystej 

Co nas wyróżnia?
• uczeń na pierwszym miejscu!
• wykształcona, doświadczona i zmotywowana kadra nauczyciel-

• wysoka jakość przygotowanych lekcji i profesjonalne podejście 

• program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości 

Działalność Instytutu to przede wszystkim sobotnia szkoła 
polonijna obejmująca nauczanie wczesnoszkolne i szkolne 
od 3 do 18 roku życia. Oferta językowa skierowana jest do 
wszystkich osób pragnących uczyć się języka polskiego jako 



21czerwiec  2022         Flandria po polsku 

 Przegląd prasy belgijskiej 

Rośnie zapotrzebowanie 
na korepetycje 
W prowincji Antwerpia coraz więcej 
uczniów szkół podstawowych i śred-
nich korzysta z korepetycji. W Eduvik, 
sieci biur działających na terenie Flandrii, 
liczba chętnych na korepetycje wzrosła o 
prawie 40 procent w porównaniu z okre-
sem przed koronawirusem. Szczególnie 
w okolicach Mechelen, Antwerpii i Lier. 

„Wzrost jest największy w ostatnich 
klasach szkoły podstawowej oraz pierw-
szych klasach szkoły średniej i dotyczy 
przede wszystkim języka francuskiego, 
niderlandzkiego i matematyki” – mówi 
przedstawiciel Eduvik. 

Z powodu pandemii i braku nauczycie-
li uczniowie mają opóźnienia w nauce. 
Wprawdzie w niektórych szkołach od-
bywają się dodatkowe lekcje, zwłaszcza 
z matematyki i języka francuskiego, ale 
pomimo tego wielu uczniów musi się 
dokształcać prywatnie. A nie wszystkich 
na to stać. 

vrt.be 

Szkoły letnie 
ponownie otwarte 
Flamandzki minister edukacji Ben Weyts 
i minister spraw wewnętrznych Bart 
Somers przeznaczyli dziesięć milionów 
euro na organizację szkół letnich w lip-

cu i sierpniu 2022 roku. Poinformowali 
również, że od tego roku szkoły letnie 
staną się stałym elementem fl amandzkiej 
edukacji. 

Udział w letniej nauce jest dobrowolny 
i bezpłatny. Szkoła lub administracja lo-
kalna może liczyć na 45 euro na ucznia 
dziennie. Lokalna rada, która przejmie 
rolę koordynatora szkół letnich, otrzyma 
dodatkowe 20 euro na ucznia. 

W letniej placówce dzieci i młodzież 
uczą się przez co najmniej dziesięć dni. 
Zajęciom towarzyszą aktywności spor-
towe i kulturalne. Latem 2020 roku 
w odpowiedzi na zamknięcie szkół po 
wybuchu kryzysu koronowego zorga-
nizowano 138 szkół letnich. W lipcu i 
sierpniu 2021 było ich już 190. 

hln.be 

LEZ to wpływy dla miasta, 
ale płacą najbiedniejsi 
W 2021 r. miasto Antwerpia zebrało 
około 5,6 mln euro grzywien od kierow-
ców naruszających strefę niskiej emisji 
(LEZ). Kwota zaległych grzywien wynosi 
około 5 milionów euro. W sumie w cią-
gu pięciu lat do kasy miasta wpłynęło już 
37 milionów euro z tytułu mandatów 
LEZ. 

Nie jest to czysty zysk, ponieważ ze strefą 
niskoemisyjną wiąże się też wiele kosztów 
inwestycyjnych i konserwacyjnych. Nie 
ma jeszcze danych liczbowych, ile w 
2021 roku miasto wydało na funkcjo-
nowanie LEZ, ale w 2020 r. było to 
prawie 4 miliony euro. 

Partia PVDA po raz kolejny nawołuje o 
zniesienia LEZ. Według fl amandzkiego 
posła Josa D'Haese „strefa LEZ to ku-
ra ze złotymi jajkami dla miasta, ale to 
najbiedniejsi mieszkańcy Antwerpii płacą 
rachunki”. 

„Widać to również z badania przepro-
wadzonego przez Flamandzką Agencję 
Środowiska: spośród wszystkich miesz-
kańców Antwerpii, posiadających sa-
mochód, który nie może już wjechać 
do LEZ, co najmniej 40% należy do 
osób o najniższych dochodach. A wojna 
w Ukrainie grozi jeszcze większym wzro-
stem cen. Trzymanie się antyspołecznego 
podatku w takich czasach jest niezrozu-
miałe” – argumentuje poseł. 

D'Haese wskazuje również na brak do-
brych alternatyw dla samochodu. „W 
ciągu ostatnich pięciu lat w De Lijn za-
obserwowaliśmy tylko więcej oszczędno-
ści i stoimy przed planami zniesienia po-
pularnych linii tramwajowych. „Zamiast 
masowego pobierania mandatów, władze 
miasta lepiej wspierałyby ludzi”. 

gva.be 

System udzielania azylu 
w Belgii jest nadużywany 
Profesor Marc Bossuyt, były komisarz 
ds. uchodźców jest zdania, że belgijski 
system azylowy jest nadużywany na 
ogromną skalę i wzywa rząd do jego 
natychmiastowego zreformowania. Jego 
zdaniem w belgijskich ośrodkach dla 
uchodźców, w których przebywa obecnie 

pexels.com



22 Flandria po polsku                                                                                                                    czerwiec 2022

ok. 30 tys. uchodźców, większość z nich 
nie powinna się tam w ogóle znaleźć. 

„Powinny zostać wprowadzone szybkie 
kontrole dla osób ubiegających się o azyl 
zaraz po wjeździe do kraju, a nie kiero-
wanie uchodźców od razu do ośrodków” 
– powiedział Bossuyt dziennikowi „Het 
Nieuwsblad”. 

„Hipokryzja jest po lewej stronie, gdzie 
mówi się o otwartych drzwiach dla 
wszystkich, ale także na prawicy, która 
twierdzi, że wystarczy zamknąć granice i 
problem zniknie” – mówi były komisarz. 

wnp.pl 

Materiały covidove  
do wyrzucenia 
Zapasy przeterminowanych lub złej jako-
ści masek i sprzętu testowego o wartości 
około 98,5 mln euro, zakupionego na 
początku pandemii, muszą zostać znisz-
czone. Taką decyzję podjął rząd federalny. 

Prawie 25 mln euro to m.in. testy serolo-
giczne o wartości 8,4 mln euro, zakupio-
ne w kwietniu 2020 roku i testy PCR o 
wartości 6,4 miliona euro oraz probówki 
o wartości 3,9 miliona euro, które FPS 
na próżno próbowało odsprzedać labo-
ratoriom klinicznym. 

Kolejna kwota to ok. 52 mln euro na 
środki ochrony indywidualnej. Głównie 
maski (chirurgiczne i ochronne), które 
nie spełniają wymogów i dlatego nie mo-
gą być dystrybuowane przez Federalną 
Służbę Publiczną. Zniszczenie tych zapa-
sów będzie kosztować około 1,3 milio-
na euro.  Ministerstwo obrony zażądało 
zniszczenia prawie 7 milionów masek. 
To pozostałość z 18 milionów masek, 
zakupionych w maju 2020 roku od firm 
Avrox i Tweeds&Coton, które miały być 
dystrybuowane wśród ludności (ponad 
17 mln euro). 

gva.be 

Coraz większe  
zagrożenie powodziami 
We Flandrii jest coraz więcej beto-
nu. Już 15,4% powierzchni Flandrii 
to tereny utwardzone. To więcej 
niż jeszcze dekadę temu – wyni-
ka z danych Flamandzkiego Urzędu 
Statystycznego Statistiek Vlaanderen.  
 
Za powierzchnie utwardzone uznaje się 
między innymi tereny zajęte przez budyn-
ki, drogi, place i parkingi. Zaprezentowane 
przez Statistiek Vlaanderen szacunki spo-
rządzono na podstawie danych z 2018 r.  
 
Jeśli wiele terenów jest utwardzonych, 
to rośnie między innymi zagrożenie 
powodziami. Po intensywnych opa-
dach woda nie ma bowiem ujścia i 
może się szybko gromadzić. Duży od-
setek terenów utwardzonych narusza 
też naturalną równowagę i prowadzi do 
obniżenia poziomu wód gruntowych.  
 
W 2012 r. utwardzone było jesz-
cze 14,3% powierzchni Flandrii, w 
2015 r. było to 14,9%, a w 2018 r. 
już 15,4%. Różnica może wydawać 
się niewielka, ale trend, polegający 
na utwardzaniu coraz większych po-
wierzchni, ma poważne konsekwencje.  

Najwięcej utwardzonych powierzchni 
jest w dużych miastach i ich okolicach. 
W gminie Antwerpia utwardzone po-
wierzchnie stanowiły w 2018 r. aż 46% 
powierzchni, w Gent 39%, w Genk 
28%, a w Brugii 27%. 

niedziela.be 

Algorytmy kontra  
nieuczciwi przedsiębiorcy 
Aby wyśledzić działalność nieuczciwych 
firm, w nadchodzącym roku dziesięć 
flamandzkich miast i gmin będzie mo-
gło skorzystać ze specjalnej platformy 
Graydon, specjalizującej się w analizie 
danych. „Jesteśmy w stanie rozróżnić 
około 35 elementów danych, które, je-
śli występują i są skumulowane, mogą 
sugerować, że   firma jest zaangażowana w 
określone działania przestępcze” – mówi 
Eric Van den Broele z Graydon. I dodaje: 
„Jeśli w akcie założycielskim przedsiębior-
ca wskazuje, że chce zostać handlarzem 
ryb, księgowym i dealerem samochodów, 
to coś jest na rzeczy”. 

System w dużej mierze wykorzystuje da-
ne publiczne i bada struktury firmy nie 
naruszając przy tym prawa do ochrony 
danych osobowych. „Badanym firmom 
przyznajemy ocenę od 0 do 10, ale tak-

że wyjaśniamy, dlaczego ta ocena jest 
przyznawana” – mówi Van den Broele, 
który podkreśla, że   oceny nie można 
wykorzystać w przyszłości jako mate-
riału dowodowego. 

System został już przetestowany w kil-
ku strefach policyjnych. Będzie teraz 
również używany w dziesięciu obsza-
rach testowych, obejmujących strefy 
policyjne, władze miejskie i gminne 
w celu nadzoru administracyjnego. 

Dotyczy to Aalst, Antwerpii, Genk, 
Kortrijk, Turnhout, Maaseik, Sint-
Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde 
i strefy policyjnej Zachodniego 
Wybrzeża. pexels.com
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Za pomocą kilku kliknięć myszką 
gminy mogą dowiedzieć się, co dzieje 
się za fasadą firmy”, wyjaśnia minister 
Zuhal Demir. „Platforma umożliwia na 
przykład szybsze wykrycie podejrzanych 
firm, które zajmują się przestępczością 
narkotykową lub praniem brudnych 
pieniędzy”. 

„Będziemy to testować w wybranych ob-
szarach” – mówi minister Demir. „Jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, wprowadzimy 
system w całej Flandrii”. 

vrt.be 

Covid ograniczył wydatki  
na emerytury 
Portal VRT NWS chciał poznać wpływ 
pandemii Covid-19 na wypłaty emerytur 
w 2020 r. i wystąpił w tej sprawie do 
Trybunału Obrachunkowego. 

Wśród śmiertelnych ofiar pandemii było 
wielu seniorów, co oznacza, że służba eme-

rytalna nie musiała wypłacać 113,2 mln 
euro świadczeń emerytalnych. Jednak 
ze względu na konieczność zapewnienia 
18,6 mln euro dodatkowej renty rodzin-
nej dla pozostałych przy życiu krewnych, 
oszczędności Pensioendienst w 2020 r. to 
94,6 mln euro. 

Wydaje się, że to dużo pieniędzy, konklu-
duje De Standaard, ale w rzeczywistości 
jest to niewiele w porównaniu z 47,5 
miliardami euro, które belgijska służba 
emerytalna wypłaca co roku. 

vrt.be 

Rekordowa liczba  
zwolnień chorobowych 
W pierwszym kwartale 2022 roku liczba 
krótkoterminowych zwolnień chorobo-
wych w Belgii wzrosła do rekordowego 
poziomu, czyli 3,6% wszystkich dni ro-
boczych – wynika z analizy firmy Acerta. 

Urlop krótkoterminowy definiuje się ja-
ko nieobecność pracowników przez jeden 
dzień, kilka dni lub maksymalnie mie-
siąc. Od stycznia do marca odnotowano 
ponad połowę sumy z całego pierwszego 
kwartału 2019 roku. Niemniej jednak 
rekord nie jest niespodzianką, ponieważ 
liczby rosły również w 2021 roku. 

Największy wzrost zarejestrowano wśród 
młodych ludzi: w przypadku pracowni-
ków poniżej 20 roku życia to +78,7% 
w porównaniu z pierwszym kwartałem 
2019 roku, zaś wśród osób w wieku od 
20 do 24 roku życia to +61,3%. 

Warto dodać, że młodzi ludzie chorują 
proporcjonalnie krócej niż starsi pracow-
nicy, a pracownicy sektora opieki częściej 
niż ogół populacji. 

niedziela.be 

Opracowała:  
Karolina Morawska
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 Przegląd prasy polskiej

Wzrost 
płacy minimalnej 

Płaca minimalna doczeka się re-
kordowej waloryzacji. W 2023 r. wzro-
śnie dwa razy. Przyszłoroczne najniższe 
wynagrodzenie w Polsce będzie wynosiło 
co najmniej 3 416,30 zł, czyli o 406,30 
zł więcej niż obecnie. 

„Taką podwyżkę zagwarantują przepisy, 
o ile przeciętna płaca w I kw. tego ro-
ku wyniosła co najmniej 6 021 zł (co 
wydaje się przesądzone; GUS poda tę 
wartość 11 maja)” – informuje Dziennik 
Gazeta Prawna. Gazeta ocenia, że będzie 
to rekordowy wzrost – wyższy od tego 
z 2020 r., kiedy to minimalna pensja 
zwiększyła się o 350 zł. 

„Po raz pierwszy w historii podwyżka 
będzie dwukrotna: od 1 stycznia i 1 lipca 
2023 r. To skutek wysokiej infl acji, któ-
ra wymusiła zastosowanie mechanizmu 
ochronnego z ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu” – tłumaczy gazeta. 

„Zatrudnieni teoretycznie mogą być więc 
zadowoleni, ale pojawiają się obawy, czy 
tak wyraźny skok najniższej pensji nie 
spotęguje nakręcającej się spirali płaco-
wo-infl acyjnej i dalszego wzrostu cen” 
– dodaje. 

Dziennik Gazeta Prawna 

Kierowcy płacą coraz 
wyższe mandaty 
W I kwartale 2022 r. policja nałożyła 
nieco więcej mandatów niż przed ro-
kiem, ale kwoty wzrosły lawinowo. 

Przeciętny mandat nałożony przez po-
licję jeszcze rok temu sięgał 140 zł, w 
tym roku już zdecydowanie więcej, bo 
271 zł. „Łączna kwota wymierzonych 
w ten sposób kar się podwoiła, osiąga-
jąc poziom ponad 335 mln zł” – wy-
nika z informacji uzyskanych w Izbie 
Administracji Skarbowej w Opolu, która 
gromadzi takie dane. 

To – jak przyznają policjanci – głównie 
efekt nowych wyższych mandatów za 
wykroczenia na drodze, jakie obowiązują 
od stycznia tego roku. 

W pierwszym kwartale tego roku po-
licjanci w całym kraju nałożyli 1 mln 
235 tys. mandatów – o 1 454 więcej 
niż w tym samym okresie roku ubiegłe-
go – głównie w dużych aglomeracjach. 
„Opiewały jednak na znacznie większe 
sumy niż przed rokiem”. 

Na Mazowszu mundurowi wlepili man-
daty na łącznie 46 mln zł, na Śląsku na 
42 mln zł, a w Wielkopolsce na 32 mln 
zł – w tych regionach także ukaranych 
jest najwięcej. Jednostkowe kwoty także 
się różniły od ubiegłorocznych. 

Np. w Lubuskiem, gdzie kar nałożono 
najmniej (bo tylko 22 tys.), przeciętny 
mandat był najwyższy w kraju i sięgał 
335 zł. Z kolei najłagodniej karano na 
Podlasiu – tu średnio po 
240 zł. 

rp.pl 

Miliony Polaków 
bez wody? 
ONZ alarmuje, że do 
2050 r. co najmniej co 
czwarta osoba na świecie 
będzie cierpieć z powodu 
stałego lub okresowego 
deficytu wody pitnej. 
Zagraża to też państwom 

europejskim, wśród których Polska jest 
w szczególnie złej sytuacji. 

W związku ze zmianami klimatycznymi 
już teraz około 2 mld ludzi na świecie nie 
ma dostępu do wody pitnej – a problem 
ten będzie się pogłębiał. Szacuje się, że 
w 2030 roku 50 mln migrantów klima-
tycznych będzie wędrować w poszukiwa-
niu wody. Niewykluczone, że wśród nich 
znajdą się również mieszkańcy Polski. 

„Nasze zasoby wód powierzchniowych w 
przeliczeniu na mieszkańca są ok. trzy-
krotnie mniejsze niż średnia w Europie 
i pięciokrotnie mniejsze niż średnia na 
Ziemi. Co więcej, niemal 40 proc. po-
wierzchni Polski leży w sferze niedoboru 
wody” – twierdzi Rafał Bonter, prezes 
zarządu Xylem Water Solutions Polska. 

Średnie zużycie dobowe wody przez 
jedną osobę wynosi w Polsce 92 litry, 
znacznie więcej niż średnia unijna. 
Łącznie ślad wodny Polaka to ok. 4 tys. 
litrów dziennie, a Europejczyka – aż o 
połowę mniej. Polska zajmuje czwarte 
miejsce od końca w zestawieniu państw 
UE pod względem zasobów wody przy-
padających na jednego mieszkańca. 

Sytuacja jest gorsza jedynie w Czechach, 
na Cyprze oraz na Malcie, jednak pań-
stwa te od lat podejmują działania w 

celu uniknięcia nadcho-
dzącej katastrofy, m.in. 
wykorzystując oczyszczone 
ścieki do powtórnego obie-
gu w rolnictwie i przemy-
śle, czy wspierając kampa-
nie edukacyjne promujące 
oszczędność zużycia wody. 
W Polsce, jak dotąd, braku-
je skoordynowanych działań 
tak na poziomie ogólnokra-
jowym, jak i lokalnym. 

PAP 
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Jak zareagowaliby Polacy  
w razie wybuchu wojny? 
W przypadku agresji obcego państwa 
co czwarty Polak starałby się wyjechać 
za granicę, a tylko co piąty stawiłby się 
w wojsku, formacji paramilitarnej lub w 
szpitalu – wynika z sondażu IBRiS, który 
zapytał respondentów, jak zachowaliby 
się, gdyby obce państwo dokonało agre-
sji na Polskę (respondenci mogli wybrać 
maksymalnie trzy odpowiedzi). 

Co czwarty pytany (25,8 proc.) starałby 
się schronić wraz z bliskimi za granicą, 
ponad 24 proc. Polaków starałoby się 
schronić wraz z bliskimi w bezpiecznym 
miejscu na terenie Polski, aż 37 proc. 
zabezpieczyć bliskich w miejscu zamiesz-
kania. 

Na powołanie do wojska czekałoby 8,6 
proc. badanych, a 15 proc. zabezpieczy-
łoby swój majątek. Tylko niewiele ponad 
5 proc. badanych nic by nie robiło. 

Z sondażu IBRiS wynika, że co piąty 
Polak (20,6 proc.) zgłosiłby się do walki 
w formacjach wojskowych lub paramili-
tarnych albo sanitarnych. 

PAP 

Cenowe szaleństwo na 
rynku używanych aut 
Ograniczona dostępność nowych samo-
chodów winduje ceny na rynku wtór-
nym. Prognozy są złe: w nadchodzących 
miesiącach tempo podwyżek nie zwolni.

Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł dalszy, 
drastyczny wzrost cen samochodów na 
polskim rynku wtórnym. 

Z danych kredytującej konsumen-
tów firmy Cofidis wynika, że prze-
ciętne auto kupowane na kredyt jest 
obecnie ok. 40 proc. droższe w po-
równaniu z okresem tuż przed pan-
demią. Przy tym tempo podwyżek 
rozpędzonych przez koronawirusa 
nie maleje. 

Jeśli w 2019 r. kredytowane auto kosz-
towało przeciętnie 38 tys. zł, a w 2020 
r. niecałe 42,5 tys. zł, to w 2021 r. cena 
podskoczyła do 50,5 tys. zł, a obecnie 
przekracza już 53 tys. zł. 

Analitycy Cofidis prognozują, że kolej-
ne miesiące przyniosą dalszy wzrost cen. 
„Na początku roku wydawało się, że sy-
tuacja pod względem podaży nowych sa-
mochodów będzie z każdym miesiącem 
się poprawiała, co byłoby czynnikiem ha-
mującym podwyżki. Niestety, sytuacja 
polityczna i gospodarcza sprawia, że 
samochody będą nadal drożały” – oce-
nia dyrektor ds. handlowych i rozwoju 
biznesu w Cofidis. 

PAP 

„Wolą być bezrobotni  
niż nieszczęśliwi w pracy” 
Najmłodsze pokolenie nie uważa pracy 
za najwyższą wartość. Wręcz przeciwnie, 
gdyby przez nią czuli się nieszczęśliwi, to 
woleliby być bezrobotni – wynika z bada-
nia firmy rekrutacyjnej „Workmonitor” 
Randstad. 

28 proc. millenialsów i 32 proc. osób 
z  pokolenia Z  obecnie szuka  pracy. 
Chętni do zatrudnienia ich pracodawcy 
muszą jednak przygotować się na zderze-
nie z inną mentalnością. Tradycyjnie pra-
codawca cieszył się autorytetem wśród 
podwładnych, w hierarchii w firmie stał 
wyżej od nich i miał większą władzę nad 
zatrudnionymi. Wielu pracowników 
godziło się na ostre traktowanie, gdyż 
pracę traktowało jako najwyższą wartość 
pamiętało też spędzające sen z powiek 
widmo bezrobocia. 

To się jednak zmienia. Przedstawiciele 
millenialsów i  pokolenia Z wolą być 
szczęśliwi niż mieć zatrudnienie za wszel-
ką cenę. Dlatego też prawie dwóch na 
czterech z nich wolałoby być bezrobotny-
mi niż utknąć w pracy, której nie lubią. 

Ponad połowa odeszłaby z pracy, gdyby 
kolidowała ona z ich życiem osobistym, 
niemal połowa z nich od razu odrzuci-
łaby propozycje z przedsiębiorstw dzia-
łających niezgodnie z ich poglądami na 
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Właściciele firmy mogą zachęcić naj-
młodsze pokolenia do pracy w swoich 
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czeń np. elastyczny czas pracy, opiekę 
zdrowotną, perspektywy rozwoju zawo-
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W badaniu firmy Randstad udział wzięło 
35 tys. pracowników z 34 rynków. 

money.pl 

MediaMarkt – oznaczenia 
pomogą w zakupach 
Klasa energetyczna jest jednym z waż-
niejszych kryteriów zakupu sprzętu AGD 
czy RTV. I nic w tym dziwnego: im 
bardziej ekologiczny sprzęt, tym więk-
sze oszczędności. I liczba mnoga jest tu 
zdecydowanie na miejscu: mniejszy wy-
datek energetyczny to korzyść zarówno 
dla naszego portfela, jak i dla planety. 

MediaMarkt wprowadza specjalne ozna-
czenia dla produktów, które spełniają 
jeszcze więcej kryteriów zrównoważonego 
rozwoju. Logo „BetterWay” znajdziemy 
na produktach, posiadających certyfi-
katy poświadczające m.in. społeczną 
odpowiedzialność produkcji, możliwość 
recyklingu czy wykorzystanie materiałów 
sprzyjających środowisku. 

natemat.pl 

Opracowała:  
Katarzyna Frankowska
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Dzień Polski w Brukseli

W niedzielne popołudnie, 8 maja, w 
największym parku Bruskeli – Parc 
du Cinquantenaire, dzięki uprzej-
mości Ambasady RP w Bruskeli, 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, 
Sztabowi Pomocy Belgia i Polskiemu 
Instytutowi w Brukseli, odbyła się 
wielka polonijna impreza – POLISH 
DAY 2022. 

Jej głównym celem była integracja 
wszelakich polonijnych organizacji i 
całej belgijskiej Polonii. Dodatkowo 
wydarzenie było skierowane do 
wszystkich, którzy chcieli zapoznać 
się z kulturą, tradycją oraz historią 
polską. Udało się! Dopisała i pogoda, 
i frekwencja. 

Oczywiście nie mogło Nas tam zabraknąć! Nie tylko przygotowaliśmy swoje stoisko, 
ale dodatkowo nasz licealista – Szymon Studziński – wystąpił w roli prowadzącego 
całą imprezę. Wypadł świetnie! 

W namiocie Polskiej Szkoły w Antwerpii można było obejrzeć prace naszych uczniów, 
prześledzić kronikę szkoły i zostawić w niej swój pamiątkowy podpis. 

Jednak największą atrakcją naszego stoiska okazała się być Fotobudka, w której można 
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Aby w ten specjalny dzień wyglądać nieco 
inaczej, swój wizerunek można było uatrakcyjnić przy pomocy gadżetów z akcentem 

polskim – wiele z nich wykonanych było własnoręcznie przez naszych podopiecznych. Przez kilka godzin odwiedzili nas mali 
i ci trochę więksi goście, fotografując się. Nastrój wszystkim dopisywał, zaś śmiechom i chichotom nie było końca. 

Znaki wolności 
W związku z sytuacją na Ukrainie nasi uczniowie wzięli udział w lekcjach 
związanych z tematyką wolności i wojny. Podczas tych zajęć nie tylko 
rozmawiali i dzielili się swoimi odczuciami, ale również mieli okazję 
poznać myśli swoich ukraińskich kolegów, bezpośrednio dotkniętych 
wojennym okrucieństwem. Mówiono o wolności, czym ona jest dla 
każdego z nas, jak ważna jest ona w naszym życiu. Każdy chce przecież 
mieszkać w kraju wolnym od jakichkolwiek prześladowań! Uczniowie 
wspólnie wykonali szereg prac promujących pokój – piękne pocztówki 
z gołębiem pokoju. Ich dzieła wraz z darami od belgijskiej Polonii trafią 
do tych, którzy walczą o Wolną Ukrainę, aby dodać im siły, wsparcia i 
pokazać im, że nawet w Belgii pamiętamy i myślami jesteśmy z nimi. 
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Lekcja biało-czerwona 
W historii Polski 3 maja 1791 roku doszło do 
niezwykle doniosłego wydarzania – obradują-
cy wówczas Sejm Czteroletni uchwalił pierw-
szą polską konstytucję. Był to jedyny tego typu 
dokument w nowożytnej Europie i druga na 
świecie, po amerykańskiej, ustawa regulują-
ca organizację władz państwowych oraz prawa 
i obowiązki obywateli. Mimo iż konstytucja nie 
uchroniła naszego kraju przed utratą niepodle-
głości, jej znaczenie doceniono bardzo szybko. 
Już dwa dni po jej zatwierdzeniu Uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja ogłoszono świętem – obo-
wiązuje ono aż po dzień dzisiejszy. 

Aby je upamiętnić, odbyły się w naszej szkole 
uroczyste zajęcia prowadzone przez nauczycielkę 
Ewę Kowalewską. Lekcje w uczonych przez nią 
klasach stały się warsztatami, w czasie których dzieci samodzielnie tworzyły biało-czerwone kwiaty oraz czapki uczniowskie w 
polskich narodowych barwach. Na koniec zajęć wszyscy wzięli udział w sesji fotograficznej prezentującej ich prace. 

Obchody Dnia Ziemi 
22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej okazji nasi polscy i ukraińscy 
uczniowie wzięli udział w zajęciach, prowadzonych przez Panią Agnieszkę 
Ghersin, mających na celu podniesienie ich świadomości ekologicznej. Nasi 
podopieczni przypomnieli sobie, że każdego dnia korzystamy z zasobów naszej 
planety i cieszymy oczy bogactwem przyrody. Zastanawiali się, w jaki sposób 
możemy przeciwdziałać niszczeniu Ziemi i zanieczyszczaniu jej. Dodatkowo 
nasi uczniowie wymyślali hasła ekologiczne, wykonali piękne plakaty pro-
mujące dbałość o planetę i jej środowisko naturalne, a także stworzyli zieloną 
ecoramkę, z którą urządzili sesję fotograficzną na skwerku naszej szkoły. Dzieci 
na koniec tej niezwykłej lekcji doszły do wniosku: „Wspaniałe dary przyrody 
trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń, 
dlatego musimy być przyjaciółmi przyrody i dbać o środowisko!”. 



W MaxiClean Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów – przekaż swojemu Klientowi kontakt do 
jednego z naszych biur, a my zajmiemy się resztą.
Nie musisz wierzyć nam na słowo - przekonaj się sama, dlaczego jesteśmy najczęściej wybieranym biurem 
wśród kobiet pracujących w sektorze titres-services/dienstencheques.

Otwarcie biura w Roeselare

Firma przyjazna dzieciom

Obawiasz się, że Twoi klienci nie będą chcieli
zmienić biura razem z Tobą?

Maxi Pakiet to gwarancja najlepszych warunków pracy

Proponujemy stawkę i pozostałe bonusy spełniające Twoje oczekiwania 
i gwarantujące najlepsze finansowe rozwiązanie dla Ciebie na rynku

Czeki żywnościowe o wartości 7 euro już od pierwszego dnia pracy – co 
przy pełnym etacie daje ok. 150€ na wydatki - to dodatkowy zastrzyk 
gotówki w Twoim portfelu, kiedy ceny szybują do góry

Zwrot kosztów transportu bez względu na to, jakim środkiem transpor-
tu się poruszasz oraz zwrot transportu pomiędzy klientami !

Płatny czas pracy pomiędzy klientami - nie robimy fikcyjnych przerw, 
które zaniżają Twoje wynagrodzenie !

Pełen pakiet świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenie

Ubezpieczenie obejmuje Cię zarówno w pracy, jak i w drodze do pracy 
i drodze powrotnej

Gwarancja pracy zastępczej lub zasiłku ekonomicznego podczas nie-
obecności klienta – sama decydujesz, czy w wypadku nieobecności 
Twojego klienta chcesz przyjąć prace zastępczą, czy nie

Urlop płatny i bezpłatny – wykorzystałaś już swój urlop płatny i potrze-

bujesz dodatkowych dni wolnych ? W MaxiClean możesz bez problemu 
wziąć urlop bezpłatny

100% płatny urlop edukacyjny – chciałabyś odbyć dodatkowe kursy, 
np. językowe, nie tracąc jednocześnie wynagrodzenia za godziny, kiedy 
nie pracujesz? Urlop edukacyjny to rozwiązanie dla Ciebie, a my dajemy 
Ci możliwość skorzystania z tego rozwiązania!

Urlopy tematyczne, wychowawcze i rodzicielskie – potrzebujesz płat-
nego urlopu, aby zająć się osobą bliską, która wymaga opieki? Możesz 
ubiegać się o taki urlop, podobnie jak o urlop wychowawczy oraz ma-
cierzyński

Możliwość zwiększenia lub zmniejszania liczby godzin pracy – jeste-
śmy elastyczni i dlatego w porozumieniu z Tobą projektujmy dla Ciebie 
indywidulany grafik, tak abyś sama mogła zadecydować, jak będzie 
wyglądał Twój tydzień

Płatne szkolenia – stawiamy na Twój rozwój i Twój czas spędzony na 
szkoleniu jest w 100% płatny

Piękna biżuteria z katalogu MaxiClean

Madou
Boulevard Bischoffsheim 1-8
1000 Bruxelles
Tel. 02/223.58.48

NR 1 W SEKTORZE
TITRES-SERVICE
/DIENSTENCHEQUES

Leuven 
Kapucijnenvoer 4
3000 Leuven
Tel. 016/29.00.83

Jette
Avenue de Laeken 7
1090 Jette
Tel. 02/880.05.33

Waregem
Stormestraat 44
8790 Waregem
Tel. 051/67.00.40

Anderlecht
Petite Rue des Loups 2
1070 Anderlecht
Tel. 02/524.47.71

Roeselare
Noordstraat 122
8800 Roeselare
Tel. 056/98.03.39

Antwerpia
Frankrijklei 49
2000 Antwerpen
Tel. 03/223.37.03

MaxiClean dla Ciebie  i dla rodziny 

Rozpoczęcie lata z MaxiClean

WIT – Rood
Antwerpen:

Turniej piłkarski połączony
z piknikiem rodzinnym 

04.06 

Półkolonie
dla dzieci:

Wakacyjne przygody ze 
Strefą Dobrego Czasu

w Brukseli

01.07-15.07

Spotkanie
z cyklu

Siła Kobiet
Antwerpia

11.06

Dzień Dziecka
z polskim supermarketem 

Malinka w Izegem 

04-05.06  

Dzień Dziecka
na Farmie Groenhof

w Pulle 

19.06 

Akademia
Rozwoju

03.06 Bruksela, 
08.06 Bruksela, 
10.06 Waregem 

Kolonie
z Akademią Pana 

Kleksa

22.07-29.07
30.07-06.08
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 Krajowe Banki Danych DNA 
w Belgii 
Celem krajowych baz danych DNA jest identyfi kacja osoby lub osób zamiesza-
nych w przestępstwo oraz ustalenie powiązań między kilkoma przestępstwami 
popełnionymi w różnych miejscach. W tym celu krajowa baza danych porównuje 
wszystkie profi le DNA, ustalone przez belgijskie laboratoria DNA na podstawie 
śladów pobranych z miejsc przestępstw, a także wszystkie profi le DNA osób po-
dejrzanych i skazanych za dane przestępstwo. 
Od lipca 2018 r. profi le DNA ze szcząt-
ków doczesnych, śladów osób zaginio-
nych lub osób spokrewnionych z osobą 
zaginioną są rejestrowane i porówny-
wane w bazach danych. Robi się to w 
celu identyfi kacji niezidentyfi kowanych 
szczątków lub poszukiwania zaginionej 
osoby. 

Ramy prawne 
W Belgii 5 laboratoriów jest akredytowa-
nych do wykonywania analiz DNA w 
sprawach karnych. Profi le DNA, ustalo-
ne przez te laboratoria, są gromadzone w 
krajowych bankach danych DNA. 

Zarządzanie krajowymi bankami danych 
DNA reguluje ustawa o DNA z 22 mar-
ca 1999 r. i 7 listopada 2011 r., dekret 
królewski z 17 lipca 2013 r. oraz ustawa z 
21 grudnia 2013 r. Ustawy te przewidu-

ją utworzenie trzech krajowych 
banków danych DNA: 

• Kryminalistyczna baza da-
nych, zawierająca profile 
DNA ze śladów oraz refe-
rencyjne profi le DNA osób 
podejrzanych pod pewny-
mi warunkami. 

• Baza danych osób skaza-
nych za przestępstwa, zawierająca 
referencyjne profi le DNA osób ska-
zanych. 

• Baza Danych Osób Zaginionych, za-
wierająca profi le DNA ze szczątków 
doczesnych, śladów osób zaginionych 
(np. przedmiotów codziennego użyt-
ku) oraz krewnych osób zaginionych. 

Decyzje Rady UE 2008/615/WSiSW 
i 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerw-
ca 2008 r. przewidują międzynaro-
dową wymianę między wszystkimi 

państwami członkowskimi UE profi li 
DNA przechowywanych w krajowych 
bazach danych DNA. Obecnie Belgia 
współpracuje z 22 krajami, z Polską od 
04/12/2018 r. 

Z punktu praktycznego 
• Rejestracja i porównanie śladowych 

profi li DNA (pojedyncze profi le i 
złożone profi le od maksymalnie 2 
osób). 

Zdobądź praktycznąwiedzę i wkrocz
namiędzynarodowy rynek pracy

wyprzedzając konkurencję

STUDIUJ ADMINISTRACJĘ EUROPEJSKĄ
WBRUKSELI!

FILIA W BRUKSELI

EUROPEJSKAWYŻSZA SZKOŁA
PRAWA I ADMINISTRACJI

KIERUNKI
STUDIÓW

PRAWO LUB ADMINISTRACJA
EUROPEJSKA Z MOŻLIWOŚCIĄ
STUDIOWANIAW RAMACH ITS

TRYB
STUDIÓW

Studia I stopnia na kierunku Administracja
Europejska są realizowane w trybie
niestacjonarnymw formule distance
learning. Program studiów jest
realizowany w toku 6 semestrów.
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy
licencjata.

INDYWIDUALNY TOK
STUDIOWANIA

Począwszy od I semestru studiów
Uczelnia stwarza możliwość podjęcia
kształcenia w ramach Indywidualnego
Toku Studiów, co potencjalnie może
spowodować skrócenie czasu trwania
studiów z 3 nawet do 2 lat! ITS umożliwia
realizację 3 semestrów programowych w
obrębie dwóch semestrów
organizacyjnych w roku akademickim.

+48 697 305 309

rekrutacja@ewspa.edu.pl

www.rekrutacja.ewspa.edu.pl
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• Rejestracja i porównanie referencyj-
nych profi li DNA skazanych. 

• Porównanie referencyjnych profili 
DNA osób podejrzanych i rejestra-
cja w przypadku zgodności w aktach 
lub zgodności z krajowymi bankami 
danych DNA. 

• Porównanie śladowych profi li DNA 
(pojedynczych profili) i zarejestro-
wanych referencyjnych profi li DNA 
(skazanych przestępców lub podejrza-
nych) z międzynarodowymi bazami 
danych DNA (zob. wykaz państw 
prowadzących działania). 

• Rejestracja i porównanie profi li DNA 
osób, których zniknięcie uznano za 
niepokojące (wszczęcie dochodzenia 
w sprawie karnej), niezidentyfiko-
wanych zwłok oraz, na zasadzie do-
browolności, profi li DNA krewnych 
osoby zaginionej (i porównanie ich w 
formie drzewa genealogicznego). 

• Unikalne i wyjątkowe porównanie 

bardzo złożonych profi li (do 3 osób). 
• Brak możliwości rejestracji lub porów-

nania złożonych profi li więcej niż 2 
osób (poza wyjątkowymi przypadka-
mi). 

• Brak rejestracji lub porównania profi li 
referencyjnych ofi ar. 

• Brak zapisu lub porównania wyników 
uzyskanych po analizie mitochon-
drialnego DNA i chromosomu Y. 

• Brak międzynarodowego porówna-
nia złożonych profi li dwóch osób, ani 
krewnych osoby zaginionej. 

• Brak bezpośredniego porównania 
krewnych osoby zaginionej z belgij-
skimi krajowymi bazami danych. 

Jakie są wyniki? 
Obecnie ponad 20% profi li DNA, za-
rejestrowanych w krajowych bazach da-
nych, można powiązać z profi lami DNA 
znajdującymi się w innych zbiorach. W 
80% tych przypadków zgodności profi li 

DNA profi l DNA śladu jest powiązany 
z profi lem DNA osoby, co oznacza, że 
sprawca śladu pobranego z miejsca prze-
stępstwa w Belgii zostaje zidentyfi kowany 
dzięki krajowym bazom danych DNA. 
Około jedna trzecia z tych identyfi kacji 
śladów nie byłaby możliwa bez wymiany 
międzynarodowej. Do chwili obecnej w 
belgijskich bazach danych DNA zareje-
strowanych jest około 100 000 profi li 
DNA (z czego około połowa to ślady, a 
połowa to odniesienia do osób). 

Małgorzata Wilk 

Dom Polski Bruksela, 
Klinika Prawa 

Artykuł ma charakter wyłącznie infor-
macyjny i nie jest wykładnią prawa. 

Źródło: 
incc.fgov.be 
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5 sposobów jak dbać o zdrowie 
psychiczne w wirtualnym świecie 
Obecność w sieci stwarza wiele możliwości komunikowania się, nauki oraz dziele-
nia się tym, co dla Ciebie jest ważne. Jednak niesie ze sobą także niemałe wyzwa-
nia. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło się, że korzystając z mediów społecznościowych 
lub internetu odczuwałeś stres, doświadczyłeś samotności, zazdrości, lęku czy 
obniżonej samooceny, wiedz, że nie jesteś sam. Oto pięć wskazówek UNICEF, któ-
re pomogą Ci lepiej zadbać o swoje zdrowie psychiczne i być życzliwym w sieci. 

1. Unikaj 
koncentrowania 
się na przykrych 
wiadomościach
Zwracaj uwagę na to, jak media społecz-
nościowe i treści w internecie wpływają 
na Twoje emocje, myśli i działania. Jakie 
wywołują w Tobie uczucia? Czy czytając 
wiadomości czujesz się poinformowany 
czy zestresowany? Czy oglądając zdjęcia 
swoich bawiących się przyjaciół jesteś 
zadowolony czy odczuwasz zazdrość? 
Czy zaczynasz dzień od sięgnięcia po 

telefon, bo interesują Cię 
najświeższe wiadomości, 
czy robisz to z czystego 
przyzwyczajenia? 

Ustalenie przyczyn, dla 
których wchodzisz do sieci 
i co przy tym czujesz, mo-
że pomóc w wyznaczeniu 
właściwego limitu czasu, 
jaki chcesz przeznaczyć na 
media społecznościowe i 
inne aplikacje. Nie zawsze 
uda Ci się zidentyfikować 
każdego, kto w sposób 
zamierzony lub niezamie-
rzony negatywnie wpływa 
na Twoje emocje. Możesz 
jednak spróbować elimino-
wać lub ograniczać treści ze 
źródeł, które sprawiają, że 

nie czujesz się komfortowo. Pamiętaj, 
że nie wszystko, co widzisz w sieci jest 
prawdziwe, nawet jeśli pochodzi od 
Twych przyjaciół. Realne jest natomiast 
to, jak te treści na Ciebie wpływają. 

2. Działaj w sposób 
świadomy 
Skorzystaj z istniejących narzędzi online, 
które mogą pomóc Ci w utrzymaniu 
dobrej kondycji zdrowia psychicznego i 
dobrego samopoczucia. Możesz użyć tak-
że aplikacji do medytacji, które pomogą 
się zrelaksować, a także skoncentrować 

uwagę. Istnieją też platformy, które po-
zwalają utrzymywać kontakty ze znajo-
mymi oraz wspierać się wzajemnie. Przy 
pomocy wielu wirtualnych narzędzi do 
nauki możesz spróbować czegoś nowe-
go, jak rysowanie czy aktywność fizyczna. 
Dzięki tym narzędziom zdobędziesz no-
we umiejętności poznawcze i rozwiniesz 
kreatywność, a przy pomocy ćwiczeń 
online zachowasz zdrowie i wyciszenie. 

Wyszukuj w sieci pozytywnych i mo-
tywujących treści oraz twórców do na-
śladowania – sportowców, piosenkarzy, 
kucharzy, pisarzy lub inne osoby mó-
wiące o sprawach, które traktują z pasją. 
Pamiętaj, że możesz też korzystać z inter-
netu i mediów społecznościowych, aby 
w razie potrzeby uzyskać profesjonalną 
pomoc i informacje na temat zdrowia 
psychicznego. 

3. Chroń w sieci siebie 
oraz innych 
Sprawdź ustawienia ochrony prywat-
ności na wszystkich Twoich kontach w 
mediach społecznościowych. Zakrywaj 
kamerki, gdy ich nie używasz. Bądź 
ostrożny, gdy pobierasz aplikacje i ko-
rzystasz z usług online – zwłaszcza jeśli 
podajesz swoje imię i nazwisko, adres lub 
udostępniasz zdjęcie. Jeśli zetknąłeś się w 
sieci z treścią, która wywołała Twoje oba-
wy, porozmawiaj z zaufaną osobą. Zgłoś 
incydent na platformie, na której się zda-
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rzył (pamiętaj, aby zrobić zrzut ekranu 
potwierdzający zdarzenie). 

Możesz także pomóc innym, wykazując 
troskę o ich doświadczenia w sieci. Gdy 
zauważysz, że Twój kolega, przyjaciel czy 
nawet nieznajomy nie czuje się dobrze 
lub wykazuje oznaki zaniepokojenia, 
pomóż mu uzyskać wsparcie, jakiego 
potrzebuje. 

4. Wybierz życzliwość 
Korzystaj z mediów społecznościowych 
w dobrych celach. Dziel się z przyjaciół-
mi, rodziną i znajomymi pozytywnymi i 
wspierającymi treściami. Możesz na przy-
kład dać komuś znać, że o nim myślisz 
lub dodać pozytywny komentarz do jego 
posta. Gdy złapiesz się na tym, że chcesz 
odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość 
lub czyjś post w sposób niemiły, wstrzy-
maj się i zastanów, czy nie mógłbyś użyć 
bardziej pozytywnego sformułowania lub 

zamiast tego osobiście porozmawiać z 
tą osobą. Jeśli zobaczysz lub otrzymasz 
wiadomości lub treści, które uznasz za 
zbyt brutalne lub obraźliwe, zablokuj je 
i zgłoś. Słowa mają ogromną moc i na-
leży dobrze się zastanowić, kiedy się nimi 
posługujemy. Każdy może być życzliwy i 
pozytywnie wpływać na innych – szerz-
my więc miłość, a nie nienawiść. 

5. Pozostań w świecie 
rzeczywistym 
Granice między światem wirtualnym i 
rzeczywistym coraz bardziej się zacierają. 
Powoduje to, że trudniej jest żyć chwilą 
obecną oraz zaspokajać wrodzoną po-
trzebę kontaktu z innymi ludźmi. Czy 
zdarzyło Ci się przerwać wykonywane 
zajęcie po to tylko, aby natychmiast po-
informować o nim w sieci? Czy oglą-
dałeś relacje Twoich przyjaciół, zamiast 
zadzwonić do nich lub spotkać się i do-
wiedzieć, co u nich słychać? Istotne jest, 

aby robić sobie jak najwięcej przerw w 
korzystaniu z mediów społecznościowych 
i spędzać czas z przyjaciółmi oraz rodziną 
także w realnym życiu, jeśli tylko jest to 
bezpieczne w czasie pandemii. 

Spróbuj wyznaczyć realistyczne cele – na 
przykład, że w ciągu pierwszej godziny 
od przebudzenia lub tuż przed położe-
niem się do snu nie będziesz korzystać z 
telefonu ani internetu (oszczędzisz przy 
tym energię i unikniesz nadmiernego na-
pływu informacji). Podobną stymulację 
dadzą Ci takie czynności jak medytacja, 
pójście na spacer czy telefon do przyja-
ciela. Dzięki nim poczujesz się bardziej 
skoncentrowany i wypoczęty. 

unicef.pl 

 

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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 Olejki do twarzy. 
Jak je stosować i który wybrać?
Nasza skóra potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji i nawilżenia. Stosowanie kre-
mów może okazać się niewystarczające. Z pomocą przychodzą nam olejki, które 
okazują się świetnym specyfi kiem na zniszczoną cerę. Wystarczy tylko kilka kropel 
i wiedza, w jaki sposób je aplikować. Oto krótki poradnik, dzięki któremu dowie-
cie się wszystkiego na temat pielęgnacji skóry olejkami.

Jaki olejek wybrać?
Powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy 
olej jest tłoczony na zimno i nierafi -
nowany. Wybierajmy głównie takie, 
ponieważ zawierają wszystkie potrzeb-
ne składniki odżywcze, dzięki czemu 
mogą lepiej przysłużyć się naszej skórze. 
Powinni uważać na nie jedynie alergicy. 
W ich przypadku lepszym rozwiązaniem 
może być zakup olejku rafi nowanego.
Oleje dzielimy na: schnące, półschnące 
i nieschnące. Przy wyborze nie możemy 
zapominać o rodzaju i potrzebach naszej 
skóry.

Oleje schnące będą nadawały się do 
skóry tłustej i trądzikowej. Powinny 
wybierać je osoby, które mają proble-
my z nadmiernie wytwarzającym się 
sebum. Taki typ olejków bardzo szybko 
się wchłania i nie pozostawia na twarzy 
tłustej powierzchni. Poza tym nie zatyka 
porów, dzięki czemu na cerze nie będą 
pojawiały się niedoskonałości. Do ole-
jów schnących zaliczamy na przykład olej 
lniany, z dzikiej róży, konopny, z jojoby, 
z pestek malin, wiesiołka lub rokitnika.

Z kolei oleje półschnące będą nadawały 
się do cery normalnej, a także mie-
szanej. Skąd wiedzieć, że mamy 
właśnie taki rodzaj skóry? Te 
typy zazwyczaj nie sprawiają 
większych problemów. Nie 
pojawia się w ich przypadku 
nadmierna ilość zaskórników 
czy innych niedoskonałości.

Oleje półschnące mają lekką kon-
systencję i podobnie jak oleje schnące 
nie zostawiają na cerze tłustej, nieprzy-
jemnej warstwy. Z tego powodu mogą 
sprawdzić się także u osób, które mają 
tłustą skórę. Do olejów półschnących za-
liczamy m.in.: olej sojowy, bawełniany, 
arganowy, słonecznikowy, z pestek moreli 
czy sezamowy.

Ostatnia grupa to oleje nieschnące. 
Nadadzą się one do skóry suchej, od-
wodnionej czy przesuszonej. Są również 
odpowiednie dla osób dojrzałych z ce-
rą starzejącą się. Oleje nieschnące mają 
tłustą konsystencję – będą wchłaniać 
się nieco dłużej.Oleje nieschnące to np. 
olejek kokosowy, z pestek dyni, z orze-
chów laskowych, z awokado, z pestek 
brzoskwini czy oliwa z oliwek. Dobrze 
jest używać ich w połączeniu z kremem 
i stosować na noc. W przypadku tego 
typu olejów lepiej jest zacząć od apliko-
wania mniejszej ilości.

Jak prawidłowo 
nałożyć olejek 
na twarz?

Kiedy już wybraliśmy odpowiedni 
dla naszej skóry olejek, warto do-

wiedzieć się, w jaki sposób pra-
widłowo nakładać go na cerę.

1Zacznijmy od codziennej 
i rutynowej pielęgnacji. W 

przypadku cery normalnej, doj-

rzałej czy suchej zaczynamy od umycia 
twarzy żelem, później stosujemy serum, 
nakładamy krem nawilżający, a dopiero 
na koniec 1-3 krople wybranego olejku.

2Jeśli nasza skóra jest tłusta, postępu-
jemy tak, jak jest to opisane wyżej. 

Możemy jednak zrezygnować z nakłada-
nia kremu nawilżającego.

3Ostatnim sposobem jest wymiesza-
nie kremu z olejkiem. Wówczas do 

standardowej porcji kremu dodajemy od 
2 do 4 kropli specyfi ku. Pamiętajmy jed-
nak, że krem, z którym mieszamy ole-
jek, powinien być na bazie tłuszczu czy 
innego olejku.

O tym powinniśmy 
pamiętać przy 
zakupie olejku
Warto zdecydować się na zakup ty-
powego oleju tłoczonego na zimno. 
Jeśli wybieramy olejek z drogerii, 
zwróćmy uwagę na to, czy nie ma w 
nim niepożądanych substancji, ta-
kich jak silikony. Poza tym istotne 
jest, by w olejku nie znajdowała się 
parafi na, która zapycha pory. 
Ważny jest też kolor szkła, w któ-
rym znajduje się olejek. Lepiej, jeśli 
będzie on ciemny – wówczas olej 
jest chroniony przed jełczeniem.

Maria Szpak

się do cery normalnej, a także mie-
szanej. Skąd wiedzieć, że mamy 
właśnie taki rodzaj skóry? Te 
typy zazwyczaj nie sprawiają 
większych problemów. Nie 
pojawia się w ich przypadku 
nadmierna ilość zaskórników 

Kiedy już wybraliśmy odpowiedni 
dla naszej skóry olejek, warto do-

wiedzieć się, w jaki sposób pra-
widłowo nakładać go na cerę.

1
przypadku cery normalnej, doj-
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Nauka nie musi być nudna...
Podróże kształcą, każdy o tym wie. Przekonali się o tym również najstarsi ucznio-
wie uzupełniającej Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven na wy-
cieczce, pełnej pozytywnych wrażeń i ciekawych projektów, długo wyczekiwanej 
przez młodzież. Dzięki wsparciu finansowemu Ambasady RP w Królestwie Belgii 
oraz rekomendacjom Polskiej Organizacji Turystycznej uczniowie przeżyli nieza-
pomnianą przygodę! 

Nauka nie musi  
być nudna! 
Podczas wiosennych wakacji, w ponie-
działkowy wczesny poranek, najstarsza 
grupa uczniów Polskiej Szkoły im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Leuven przy 
Stowarzyszeniu Daskalia rozpoczęła naj-
dłuższą lekcję historii Polski poza mura-
mi szkoły. Tygodniowy pobyt w Polsce 
był przemyślaną wyprawą edukacyjną, 
pełną ciekawostek i zadań pedagogicz-
nych, dzięki doskonale przygotowanym 
lekcjom muzealnym i opowiastkom tu-
rystycznym. 

Już pierwszego dnia, zaraz po przyjeź-
dzie do Warszawy, grupa młodzieży 
zapoznała się z dziedzictwem i historią 
Żydów polskich w Muzeum „POLIN”. 
Interaktywna lekcja z różnorodnymi za-
daniami dla młodzieży okazała się cie-
kawym i rozwijającym doświadczeniem. 
Podziwialiśmy zrekonstruowaną koloro-

wą synagogę, próbowaliśmy wcielić się w 
zawód drukarza, odkrywaliśmy znacze-
nie kuchni koszernej oraz odwiedziliśmy, 
wszystkim tak dobrze znanego, Juliana 
Tuwima w kawiarni „Mała Ziemiańska”. 

Dzień następny rozpoczęli-
śmy od wizyty w Muzeum 
Marii Skłodowskiej-Curie w 
Warszawie (miejscu szczegól-
nym dla uczniów), aby do-
świadczyć miejsc związanych z 
życiem naszej wielkiej podwój-
nej noblistki. Szkoła im. MSC 
dba nieustannie o wychowanie 
uczniów, który znają biografię 
i osiągnięcia swojej Patronki. 
Dlatego też przenieśliśmy się 
do przeszłości i zapoznaliśmy z ów-
czesnymi obyczajami oraz rytuałami 
dnia codziennego Marii Skłodowskiej. 
Poznaliśmy również jej niesamowitą 
ścieżkę kariery naukowej i wytrwałość w 
dążeniu do upragnionego celu, co dało, 

jak wiemy, rezultat w jej wybitnych osią-
gnięciach oraz pracy u podstaw dla dobra 
ludzkości, jej poświęcenia podczas I woj-
ny światowej oraz zadziwiającej odwagi 
w zdobywaniu wiedzy za wszelką cenę. 

Następnie uczniowie z Leuven udali 
się na spacer. Wiosenna słoneczna aura 
sprzyjała zwiedzaniu Starego i Nowego 
Miasta, Barbakanu, autentycznych ka-
mienic z piwnicami kryjącymi wciąż 
jeszcze niezbadane tajemnice, Zamku 
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Królewskiego i wielu innych ciekawych 
miejsc historycznej stolicy. Nasz po-
południowy spacer zakończyliśmy na 
dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, 
pod starą biblioteką uniwersytecką, 
obiektem ciekawym i autentycznym. 
Ponadto zupełnym ukoronowaniem 
drugiego dnia wycieczki był nocny spa-
cer do pięknie rozświetlonego Pałacu 
Kultury i Nauki, oraz na bulwary wiśla-
ne w poszukiwaniu jedynej, autentycznej 
Syreny warszawskiej. 

Przedpołudniem dnia trzeciego nie-
codzienne i nowoczesne Muzeum 
Warszawy na starówce zachwyciło 
wszystkich. Pani przewodnik zabrała nas 

w podróż po wielokulturowej przedwo-
jennej stolicy, a zadania interaktywne i 
praca w grupach oraz krótkie prezenta-
cje zainteresowały nawet największych 
maruderów… 

Głównym punktem wycieczki, na któ-
ry wszyscy czekaliśmy z niecierpliwo-
ścią, czyli na wyjątkową lekcję historii, 
specjalnie przygotowaną dla ostatnich 
klas szkoły podstawowej, była wizyta 
w Miejscu Pamięci Auschwitz, obozie 
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, 
znanym na całym świecie jako symbol 
hitlerowskiego ludobójstwa i terroru. 
Dzięki doskonałemu przygotowaniu na 
lekcjach historii Polski młodzież z zain-

teresowaniem chłonęła wszystkie fakty i 
niecodzienne opowieści licencjonowane-
go przewodnika. Ta jakże smutna historia 
musi być przekazywana młodemu poko-
leniu dla pamięci i przestrogi… 

Ostatnim etapem wycieczki był Kraków, 
gdzie, tym razem w strugach deszczu, 
zwiedziliśmy Starą Synagogę, Synagogę 
Remuh i Stary Cmentarz Żydowski. 
Następnie, podążając wciąż śladami 
Żydów polskich, przeszliśmy spacerem 
przez Kazimierz, malowniczą dziel-
nicę Krakowa by dotrzeć do Bazyliki 
Mariackiej na starówce. Wewnątrz 
podziwialiśmy przepięknie odremon-
towany, słynny ołtarz Wita Stwosza i 
wsłuchiwaliśmy się w historię kościoła. 
Kraków pożegnaliśmy z niechęcią, mając 
świadomość, że wiele jeszcze zostało do 
odkrycia. 

Jednak wszystko, co dobre, szybko się 
kończy. W Wielką Sobotę powróciliśmy 
z ekscytującej wyprawy, a wspaniałe prze-
życia historyczno-literackie pozostaną na 
długo w pamięci młodzieży z Polskiej 
Szkoły im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia. 
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Uwikłani 
Nikt tak nie potrafi zagmatwać i skomplikować sobie życia jak my sami. I nawet 
kiedy uda nam się wyjść z jednych kłopotów i wydawałoby się, że już teraz jeste-
śmy mądrzejsi, że wyciągnęliśmy wnioski, to nie mija wiele czasu, a lądujemy w 
kolejnych tarapatach. Nierzadko takich samych, tylko z inną osobą albo w innej 
pracy, czy w innym mieście. I wychodzi na to, że kłopoty się nie zmieniły, a zmie-
niła się jedynie sceneria. 

Jeszcze dobrze nie wyjdziemy z jednej 
toksycznej relacji, a już nowa pojawia się 
na horyzoncie i lecimy w jej kierunku jak 
ćma do światła. Dopiero co udało nam 
się znaleźć pracę, a w tej nowej także nie 
układa nam się ze współpracownikami. 
I tak wciąż od nowa powtarzamy życio-
we dramaty. Maltretowana żona po raz 
kolejny wycofuje oskarżenie, i mimo iż 
mogłaby zakończyć swoje cierpienie, to 
jednak tego nie robi, twierdząc, że nie 
chce zranić męża. Nie do uwierzenia, a 
jednak bardzo prawdziwe i częste. I tak 
kłopoty się za nami ciągną choć wyda-
wałoby się, iż pozornie robimy wszystko, 
aby od nich stronić. 

Przyjrzyjmy się zatem, co się w naszej 
głowie dzieje i jakiej lekcji nie odrobi-
liśmy, że tak uporczywie sobie szkodzi-
my i popełniamy wciąż te same błędy. 
Bo nie rodzimy się ze skłonnością do 
szkodzenia sobie, gdzieś zatem musi być 
wyjście z tego błędnego koła, będącego 
często pokłosiem wczesnych, czasem 
bardzo trudnych doświadczeń. Żyjemy 
źle i popełniamy wciąż te same błędy 
nie dlatego, że taką mamy ochotę, ale 
dlatego, że nie widzimy i nie umiemy 
znaleźć innego rozwiązania. 

Czasu dzieciństwa i dorastania już nie 
przywrócimy, ale możemy za to spróbo-
wać się mu przyjrzeć i zrozumieć, dlacze-

go zachowujemy się tak, 
jak się zachowujemy. I tak 
ci z nas, którym nie da-
ne było wychowywać się 
we wspierającym, pełnym 
miłości i szacunku domu, 
w dorosłym życiu będą 
prawdopodobnie wal-
czyli o miłość, starając 
się na nią w jakiś sposób 
zasłużyć. Uciekać się będą 
przy tym czasami do tak 
dramatycznych środków, 
że kolejni partnerzy, przy-
jaciele, znajomi czy nawet 
ich własne dzieci momen-
tami tego nie wytrzymują 
i zrywają kontakty. 

Osoby, które cierpią na 
pewien rodzaj „niedoko-
chania w dzieciństwie”, w 

relacjach czy to miłosnych, rodzicielskich, 
czy koleżeńskich, często podkreślają, jak 
bardzo się starają i poświęcają dla swo-
ich bliskich, domagając się tym samym 
uznania, podziwu i wdzięczności. Ale w 
zamian wdzięczności bliscy w końcu za-
czynają się na te osoby złościć i dystanso-
wać. Bo jak długo można funkcjonować 
będąc przymuszanym do nieustannego 
okazywania wdzięczności i szacunku? 
Tym bardziej, że często ci bliscy wcale 
nie oczekują, a czasami wręcz nie chcą 
aż takiego zaangażowania i poświęcenia 
z drugiej strony. 

Dlaczego? Bo to poświęcanie się naj-
zwyczajniej na świecie im ciąży. I wtedy 
padają słowa w stylu: „wcale Cię o to, 
co dla mnie robisz, nie prosiłem”, „nie 
chcesz, to nie rób, ale nie wymagaj ode 
mnie wiecznej podzięki”, czy „nie musisz 
się tak dla mnie poświęcać”. 

Efekt jest taki, że zarówno ci poświęcają-
cy się, jak i ci, w stronę których czynione 
są wyrzeczenia, są nieszczęśliwi i mają po-
czucie krzywdy. Jedni, bo czują się niedo-
ceniani, a drudzy, bo nie chcą żyć z kimś, 
kto ich psychicznie obciąża i nieustannie 
domaga się uwagi i docenienia. 

Wiele osób sprawia wrażenie, jakby wcale 
nie szukało w życiu dobrze rokującej rela-
cji, ale wręcz dokładnie odwrotnie – po-
wtarzało wcześniejsze relacje, z powodu 
których doznali psychicznych urazów. I 
kręcą się w błędnym kole seryjnych nie-
powodzeń i porażek, których w pewnym 
sensie doświadczają na własne życzenie. 
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W pracy psycholo-
gicznej z patogen-
nymi skryptami 
zachowań odkrywa-
my pewne sztywne 
struktury i przekona-
nia, jak na przykład 
takie, że tylko dra-
matyczne wyrażanie 
uczuć zapewni mi 
miłość i uwagę dru-
giego człowieka, albo 
że okazanie bliskości 
kończy się porzuce-
niem, więc na wszel-
ki wypadek lepiej się 
nie przywiązywać. Jest 
tego wiele i dotyczy nie tylko bliskich re-
lacji, ale przekłada się na każdą inną sferę 
życia. Ci, którzy wyrastają w toksycznie 
uwikłanych rodzinach, nie wykształcają 
odrębnej silnej tożsamości, i cierpią z 
powodu niskiej samooceny. 

Wielu z nich zmaga się z chronicznym 
lękiem przed porzuceniem, zahamowa-
ną, kumulującą się i niewyartykułowaną 
złością, poczuciem braku wpływu i kon-
troli nad własnym życiem. Znakomitym 
przykładem jest sytuacja pewnej pani, 
która tak groziła swojemu partnerowi sa-
mobójstwem, że ten postanowił odejść 
i na wszelki wypadek wyprowadził się 
do innego kraju. Pani zapytana o to, 
dlaczego stosowała na partnerze szantaż 
emocjonalny, odpowiedziała, że chciała, 
aby partner pokazał jej, jak bardzo mu 
na niej zależy i jak bardzo ona cierpi, 
kiedy jego przy niej nie ma. 

Oznakami uwikłania, które powinny 
zwrócić naszą uwagę są: brak granic 
emocjonalnych, nadmierne poświęcanie 
się dla innych przy jednoczesnym po-
czuciu frustracji i niedocenienia, niskie 
poczucie własnej wartości, nieumiejęt-
ność jasnego wyrażania swoich uczuć 
i potrzeb, czy postrzeganie siebie przez 
pryzmat roli, jaką pełnimy, a nie tego, 
kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy. 

Mocno niepokojącymi sygnałami są tak-
że zależność od partnera, jego humorów 
i próby odgadywania w jakim akurat dziś 
jest nastroju czy wciąganie dzieci, przyja-
ciół lub znajomych w małżeńską grę pt. 
„opowiedz się po czyjej jesteś stronie”. 
Powyższe przykłady świetnie obrazują, 
jak to stosujemy niezliczone manewry 
obronne i manipulujemy otoczeniem, by 
nie zobaczyć własnego udziału w swym 
nieszczęściu. 

W dobrych, zdrowych relacjach więź 
nie oznacza poświęcenia swojej indywi-
dualnej tożsamości i poczucia własnej 
wartości na rzecz bycia z kimś. Nie 
powinna być dla nas formą więzienia, a 
wręcz przeciwnie, do rozwijania się i po-
głębiania potrzebuje przestrzeni. Zdrowa 
bliskość charakteryzuje się wzajemnym 
wsparciem, serdecznością i intymnością 
bez narażania swo-
jego emocjonal-
nego dobrostanu 
czy też dobrostanu 
naszego partnera. 
W zdrowej relacji 
pozwalamy sobie 
i drugiemu czło-
wiekowi na życie 
i funkcjonowanie 
także poza nią, i nie 
powinno to powo-
dować uszczerbku 

dla naszego związku. Jeśli tak 
jest, to sytuacja jest co naj-
mniej niepokojąca. 

W zdrowej relacji lubimy spę-
dzać czas razem i nie robimy 
tego ze strachu przed utratą 
więzi, z poczucia winy czy 
obowiązku, lecz z automatycz-
nej potrzeby i najzwyklejszej w 
świecie chęci bycia razem. Nie 
próbujemy siłą i szantażem 
emocjonalnym kogoś do sie-
bie przywiązać, bo gdzie wte-
dy miałaby być przestrzeń na 
otwartość, zaufanie i bliskość? 

Wspaniale jest być w relacji z drugim 
człowiekiem, ale tylko i wyłącznie przy 
jednoczesnym uszanowaniu swojej wła-
snej niezależnej przestrzeni. Tak aby 
każde z partnerów mogło realizować 
się w związku, ale także i poza nim. 
Wyzwalanie się z ciasnych i toksycznych 
więzów bywa bolesną pracą, wartą jed-
nak swojej ceny i zaangażowania. Jeśli 
bowiem nie nauczymy się rozpozna-
wania i komunikowania swoich uczuć, 
uznawania ważności własnych potrzeb, 
prawa do powiedzenia „nie” i wyzna-
czania granic, to nie będzie nam dane 
doświadczyć spełnienia, a także radości 
płynącej z satysfakcjonującej relacji, której 
niezbędnym składnikiem jest zachowanie 
własnej unikalnej tożsamości. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog 
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Wakacyjne SOS! 
- zatrucie pokarmowe salmonellą
Wakacje to czas relaksu, słońca i beztroski, lodów, gofrów z bitą śmietaną, posił-
ków w barach. Wakacje to również czas zatruć pokarmowych, poparzeń (nie tylko 
słonecznych), eksperymentów z narkotykami i prób samobójczych. 

Podczas wakacji często stołujemy się w 
przydrożnych barach, kupujemy żyw-
ność od nieznanych producentów i zapo-
minamy o higienie rąk. Jesteśmy bardzo 
mocno narażeni na zakażenia bakterią 
z grupy Salmonella, znaną pod nazwą 
pałeczek salmonelli. 

Źródłem zakażenia są przede wszystkim 
produkty spożywcze zawierające surowe 
jaja  (majonezy, lody, kremy, zupy dla 
niemowląt) oraz wyroby garmażeryjne 
zawierające rozdrobnione mięso (galaret-
ki mięsne, pasztety, pierogi). 

Szczególnie ryzykowne jest jedzenie suro-
wych lub niedogotowanych produktów 
pochodzenia zwierzęcego. W wysuszonej 
żywności (mączka kostno-mięsna, mleko 
w proszku) pałeczki salmonelli są w sta-
nie przetrwać przez czas nieograniczony. 
Obróbka termiczna (gotowanie, piecze-
nie, sparzenie jajek wrzątkiem) zabija 
bakterie. 

Do zakażenia może dochodzić w czasie 
przechowywania żywności, jak również 
przy niedostatecznie zachowanej higienie 
żywienia. Istotne jest przestrzeganie zasad 
higieny osobistej i mycie rąk mydłem po 
skorzystaniu z toalety. 

Salmonelloza powoduje dolegliwości żo-
łądkowo-jelitowe. Zatrucie pokarmowe 
trwa zwykle 3-7 dni i zwykle po tym 
czasie znika. Zalecana jest lekka dieta i 
picie dużych ilości płynów. Można do le-
czenia dołączyć zażycie węgla leczniczego 
w postaci czarnych doustnych tabletek 
lub proszku w saszetkach do przygoto-

wania doustnej zawiesiny. Oba produkty 
są dostępne w aptekach. 

Przy bardzo obfitych biegunkach zale-
cane jest picie roztworów elektrolitów 
(np. Orsolit, Aquarius). Osoby z ciężką 
biegunką mogą wymagać nawadniania 
dożylnego i hospitalizacji. Leczenie an-
tybiotykami zwykle nie jest konieczne. 
Wyjątek stanowi ostry przebieg zakażenia 
i rozprzestrzenianie się poza tkanki jelita. 

Pierwsze symptomy, wskazujące na za-
trucie mogą pojawić się po 6 godzinach 
od zjedzenia zakażonej żywności i przy-
pominają zwykłe zatrucie pokarmowe. 
U osób zakażonych zaobserwować mo-
żemy: gorączkę, bóle brzucha, biegun-
kę (stolec jest luźny, zawiera domiesz-
kę śluzu, czasem krwi i jest głównym 
objawem zakażenia), wymioty, bolesne 
skurcze jelit. 

W niektórych przypadkach mogą się 
ponadto pojawić bóle w stawach, po-
drażnienia oczu czy bolesne oddawa-
nie moczu. Mówimy wtedy o zespole 
Reitnera, który może trwać nawet kilka 
lat i prowadzić do 
przewlekłego zapale-
nia stawów. 

Objawy zakażenia 
salmonellą zależą od 
stanu zdrowia danej 
osoby (jej odporno-
ści, flory jelitowej, 
ilości bakterii, które 
dostały się do organi-
zmu). U niektórych 

osób postać jest łagodna, czasem prak-
tycznie bezobjawowa i szybko ustępuje. 
U innych objawy mogą być znacznie 
cięższe, w skrajnych przypadkach pro-
wadzące do zgonu. 

W przypadku przedostania się pałe-
czek Salmonelli z jelit do układu krążenia 
bakteria może docierać do różnych na-
rządów (kości, stawów, szpiku kostnego, 
dróg żółciowych) i powodować zmiany 
chorobowe. 

Jak uniknąć zatrucia 
pokarmowego 
salmonellą? 
• Dopilnuj, aby potrawy, które spoży-

wasz były dopieczone i dogotowane 
(pałeczki salmonelli znikają w około 
65o C). 

• Unikaj rozmrażania, a następnie 
ponownego zamrażania żywności. 
Produkty rozmrażaj tylko przed 
przygotowaniem posiłku (smażeniem, 
gotowaniem, pieczeniem). 

• Żywność przechowuj w niskiej tem-
peraturze, zwłaszcza tę podatną na 

namnażanie bakterii (pasty ja-
jeczne, rybne, tatar). 
• W lodówce surowe mięso i jaj-
ka nie powinny mieć kontaktu z 
innymi produktami (wydziel w 
lodówce oddzielne miejsce na te 
produkty). 
• Umyj dokładnie ręce po doty-
kaniu skorupek jaj lub surowego 
mięsa. 
• Przed zjedzeniem jajek sko-
rupkę umyj w ciepłej wodzie a 
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następnie włóż na 10 sek. do wrzątku. 
• Utrzymuj w czystości blaty robocze, 

naczynia, sprzęty kuchenne (wilgot-
ne gąbki i zmywaki są siedliskiem 
bakterii). Noże oraz deski, których 
używasz do przygotowania surowego 
mięsa wymagają dokładnego umycia i 
wyparzenia po każdym użyciu (drew-
niane deski mogą być siedliskiem pa-
łeczek Salmonelli, dlatego wybieraj 
plastikowe). 

• Nie kupuj mięsa z niewiadomego 
źródła. 

• Nie pij nieprzegotowanego i niepaste-
ryzowanego mleka i jego produktów, 
oraz nieprzegotowanej wody. 

• Pamiętaj o myciu rąk po skorzystaniu 
z toalety i przed przygotowywaniem 
posiłków, po kontakcie ze zwierzęta-
mi (szczególnie ptactwo, gady, bydło). 
Gady (w tym żółwie) ze względu na 

bardzo częste nosicielstwo salmonello-
zy nie są zwierzętami odpowiednimi 
dla małych dzieci i nie powinno ich 
być w domu. 

• Unikaj jedzenia lodów, sosów sałatko-
wych, majonezu, ciast i ciasteczek z 
kremem, fast- foodów pochodzących 
od nieznanych wytwórców i przygod-
nych sprzedawców. Do zakażenia do-
chodzi wszędzie tam, gdzie warunki 
przygotowywania i przechowywania 
żywności nie są dostosowane do do-
datnich temperatur. 

Latem żywność powinna być chroniona 
przed owadami i przechowywana w ni-
skich temperaturach, co w mobilnych 
punktach gastronomicznych nie zawsze 
jest możliwe. Zazwyczaj brakuje w nich 
sprzętu chłodniczego, często nie ma 
dostępu do bieżącej wody, co utrudnia 
utrzymanie należytych warunków sani-
tarno-higienicznych. 

• Zachowaj szczególny rygor higienicz-
ny przy przygotowywaniu posiłków 
dla niemowląt, dzieci, osób starszych 
i chorych (te grupy wiekowe są bar-

dziej narażone na zakażenia i cięższy 
przebieg choroby).

• Miej przy sobie środek, który zabije 
chorobotwórcze drobnoustroje. 

PAMIĘTAJ! We wszystkich nieoczeki-
wanych wypadkach, które dotykają nas 
podczas wakacji (i nie tylko) pierwszą i 
najważniejszą zasadą jest, aby zachować 
spokój. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa

AZ Rivierenland Rumst 
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Jazda na rowerze – relaks  
i sposób na zgubienie  
zbędnych kilogramów 
Piękna, słoneczna pogoda zaprasza nas do uprawiania sportów letnich, a jednym 
z najbardziej popularnych jest jazda na rowerze. To nie tylko przyjemność, ale 
także świetny trening, dzięki któremu możemy poprawić kondycję i pozbyć się 
nadprogramowych kilogramów. Jakie korzyści daje jazda na dwóch kółkach i jak 
skutecznie trenować, aby schudnąć? 

Kalorie na rowerze 
Aby schudnąć kilogram, musimy spalić 
ok. 7000 kcal. Przyjmuje się, że podczas 
godzinnej jazdy na rowerze, ze średnią 
prędkością ok. 20 km/h, możemy spalić 
od 300 do nawet 800 kcal. Wyniki te 
uwarunkowane są m.in. intensywnością, 
długością i częstotliwością treningów, a 
także naszą kondycją. Niemniej jednak 
spalamy tyle kalorii, ile daje pyszne kre-
mowe ciastko lub nawet kilka kawałków 
pizzy. Oznacza to, że przy odpowiedniej 
diecie i regularnych treningach mamy 
szansę schudnąć. Jazda na rowerze to 
trening aerobowy, dzięki niemu spala-

my tłuszcz, oraz siłowy, czyli taki, który 
kształtuje nasze mięśnie – głównie dolne 
partie ciała. Co ważne, rower jest zde-
cydowanie mniej obciążający niż np. 
bieganie, dlatego jest idealny także dla 
osób ze znaczną nadwagą. 

Wspomaga kondycję 
serca i układu 
krążenia 
Wprawianie kół w ruch to spory wysiłek 
dla naszego organizmu, który przekłada 
się nie tylko na pokonanie kolejnych ki-
lometrów, ale także na podniesienie tętna, 
przez co krew w żyłach krąży szybciej. 
To wspomaga kondycję naszego serca 
oraz całego układu krwionośnego i tym 
samym zmniejsza się ryzyko nadciśnie-
nia, zawału serca, udaru czy miażdżycy. 
Jeżdżenie jednośladem zapobiega również 
powstawaniu żylaków i zakrzepów. 

Podnosi naszą 
wydolność 
Regularnie wskakuj na siodełko, a już 
niebawem zauważysz, że masz więcej 
siły i wolniej się męczysz np. podczas 
wchodzenia po schodach. To wszystko 
dzięki odpowiednim treningom rowero-
wym, które zwiększają pojemność płuc, 
dotleniają krew, a przy tym zwiększa się 
pojemność wyrzutowa serca oraz jego ob-
jętość. Ostatecznie nasz organizm staje się 

bardziej wydajny, a my czujemy się lepiej, 
mamy więcej energii do pracy i naszych 
codziennych obowiązków. 

Poprawia 
samopoczucie 
Każde ćwiczenia fizyczne podnoszą po-
ziom endorfin, czyli hormonów pep-
tydowych, które odpowiadają za nasze 
dobre samopoczucie. Jednak jazda na 
rowerze to także czerpanie radości z kon-
taktu z naturą i podziwianie pięknych 
widoków na świeżym powietrzu. Wyrusz 
za miasto, najlepiej do parku lub lasu, a 
wrócisz odprężony i zdrowo zmęczony. 
Jazda na rowerze relaksuje, a nasz do-
tleniony organizm lepiej odpoczywa we 
śnie i łatwiej radzi sobie z codziennymi 
problemami. 

Kilka podstawowych 
zasad, jak schudnąć 
na dwóch kółkach 
1Przez pierwsze dwa tygodnie zacznij 

od krótkich i niezbyt intensywnych 
treningów. Tutaj każdy indywidualnie 
musi sobie dobrać długość pokonywa-
nych tras oraz szybkość jazdy, ponieważ 
każdy z nas ma inną kondycję oraz różne 
możliwości wysiłkowe. Z dnia na dzień 
stopniowo zwiększaj pokonywane od-
ległości, jednak tak, by nie przeciążyć 
swojego ciała. 
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2Jak często i jak długo jeździć na ro-
werze? Tu nie ma jednej odpowie-

dzi dla wszystkich, ale można przyjąć, 
że aby osiągnąć wymienione powyżej 
efekty, należy jeździć minimum trzy ra-
zy w tygodniu po 30-40 minut. Jest to 
wystarczające, żeby spalić zapasy tkanki 
tłuszczowej, a także poprawić pracę ukła-
du oddechowego i krwionośnego. 

3Zmieniaj intensywność treningu. 
Jeżeli od kilku dni pokonujesz taką 

samą trasę w podobnym czasie, to orga-
nizm przyzwyczaja się do tego wysiłku 
i spalasz mniej kalorii. Dlatego spróbuj 
trochę zwiększyć dystans bez zmiany 
czasu trwania treningu. Im więcej kilo-
metrów pokonasz w danym czasie, tym 
szybciej będziesz jechać i skuteczniej tre-
nować siłę i wytrzymałość. 

4Wprowadź różne treningi, ponieważ 
nasz organizm szybko przystosowuje 

się do konkretnej aktywności fi zycznej. 

Dlatego, poza jazdą na rowerze, chodź 
na dłuższe spacery, poskacz na skakan-
ce, pływaj – dobierz taką formę ćwiczeń, 
która odpowiada Ci najbardziej. 

5Pamiętaj o odpowiedniej diecie. 
Jazda na rowerze to trening o wyso-

kiej intensywności, jednak nie oznacza 
to, że możesz nie pilnować diety. Dlatego 
powinnaś znać swoje dzienne zapotrze-
bowanie kaloryczne i wyliczyć, ile kalorii 
spalasz. Wtedy będziesz wiedzieć, ile mo-
żesz zjeść, żeby osiągnąć defi cyt kalorycz-
ny, konieczny do schudnięcia. 

6Nie zapomnij o piciu – odwodnienie 
w ilości 2% masy ciała powoduje 

zmniejszenie wydolności, aż o ok. 20%. 
Kiedy jedziemy na rowerze, wiatr osusza 
naszą skórę, dlatego wydaje się nam, że 
się nie pocimy. Jest to złudne wrażenie, 
które może doprowadzić nasz organizm 
do odwodnienia. Konieczne jest, żeby 
podczas każdej przejażdżki mieć bidon 

z wodą lub napojem izotonicznym. Jak 
wiemy, przy odchudzaniu picie wody w 
odpowiedniej ilości jest obowiązkowe. 

Wiesz już jakie korzyści daje rower i jak 
schudnąć jeżdżąc jednośladem? To za-
opatrz się w dobry rower lub przygotuj 
go do kolejnego sezonu i… ruszaj w trasę 
– najlepiej jeszcze dziś. 

Renata Felińska

ZGŁOŚ SIĘ
JUŻ TERAZ www.van-osta.be

Antwerpia | Gent | WaaslandRównieżw języku polskim!
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„Strach przed cierpieniem jest 
straszniejszy niż samo cierpienie” 
 – Paulo Coelho 
Są sprawy, które woleliśmy gdzieś głęboko ukryć. Są rzeczy, o których nie chcemy 
myśleć. Bardzo często wypieramy coś z naszej pamięci, bo napawa nas strachem, 
tymczasem życie składa się z dobrych momentów, ale też z tych gorszych. Nie-
rzadko musimy mierzyć się z cierpieniem, które najczęściej pojawia się po jakiejś 
stracie albo w chorobie. Nie można odizolować się od cierpienia, ponieważ jest 
częścią bycia człowiekiem. 

Dzisiejsze społeczeństwo nauczyło się 
ukrywać ból, cierpienie i łzy. Jako dzieci 
wiele razy słyszeliśmy: Nie płacz, doro-
śnij! Co skutkowało trzymaniem w sobie 
złości i bólu, nie uzewnętrznialiśmy tych 
emocji. A tymczasem cierpienie nie jest 
nienormalne i nie jest oznaką słabości. 
Cierpienie to zrozumienie, że coś nie 
idzie dobrze, a ty potrzebujesz to zaak-
ceptować i przyjąć. 

W pewnym momencie wszyscy w życiu 
doświadczamy tych samych rzeczy: zwol-

nienia z pracy, odrzucenia, roz-
czarowania czy utraty kogoś. Ból 
nie wybiera ofiar przypadkowo, 
dotyczy nas wszystkich. Jednak 
podchodzimy do niego różnie. 
Są tacy, którzy dali się pokonać 
i częściej cierpią na depresję, inni 
mają wiedzę, jak radzić sobie w 
takich sytuacjach, ale nie potrafią 
tego praktykować, a jeszcze inni, 
tak zwani życiowi pesymiści, my-
ślą, że nieszczęście podąża za nimi, 
urodzili się, by cierpieć i nie mają 
prawa być szczęśliwi. Ale są też lu-
dzie, którzy nauczyli się mierzyć z 
własnym cierpieniem i wyciągają 
z niego cenne lekcje. 

Ludzki umysł w trudnych bo-
lesnych sytuacjach może działać 
przeciwko nam, ponieważ do 

prawdziwego, realnego 
cierpienia potrafi doło-
żyć dużo więcej trudnych 
emocji związanych nie z 
samymi wydarzeniami, 
ale z tym, jak posługuje-
my się naszym językiem 
i myśleniem symbolicz-
nym. Wikłamy się w 
pułapki myślenia: jak ja 
sobie na to zasłużyłem, 
już nigdy nie będzie tak, 
jak wcześniej czy nikt inny 

tak nie cierpi jak ja. Często też staramy się 
wyeliminować cierpienie z naszego życia 
za wszelką cenę. 

A tymczasem życie ze swoim cierpieniem 
jest bardzo ważne. Przypominam, że 
płacz jest naturalną potrzebą i sposobem 
na wyzwolenie się z bólu. Ważne jest, by 
nie szukać wtedy winnych. Staraj się my-
śleć o sobie i o tym, jak sobie pomóc w 
tej trudnej chwili. Zaakceptuj cierpienie 
i spróbuj je zrozumieć. Przyjmij swoje 
rozczarowanie, ale też wyjdź poza nie. 
Jeśli zawiedli Cię ludzie, uznaj, że zrobi-
łeś wszystko, co w twojej mocy i skon-
centruj się na sobie, poszukaj własnego 
szczęścia, bo na nie w pełni zasługujesz. 

Już Budda wyjaśnił, że źródłem cierpie-
nia jest po prostu pragnienie: pragnę 
czegoś, nie mam, cierpię. W pragnie-
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niu jest przywiązanie, które jest jednym 
z aspektów, które najbardziej generuje 
ból: przywiązuję się do czegoś lub kogoś, 
a kiedy tego nie mam, cierpię. 

Nasze społeczeństwo, generowane przez 
system kapitalistyczny, nie-
ustannie każe nam wierzyć, 
że jesteśmy niekompletny-
mi ludźmi, pełnymi róż-
nych braków, dlatego mu-
simy znaleźć rozwiązania 
naszych problemów poza 
sobą. Twoje uwarunko-
wane myślenie zawsze 
powie ci, że nie jesteś 
wystarczająco dobry, a 
twoje emocje sprawią, że 
będziesz tylko wzmacniał 
w sobie to prze-
konanie. I to 
jest przyczy-
ną cierpie-

nia: wierzę, że jestem moim ego, i to 
zawsze będzie powodowało pragnienie 
tego, co rzekomo cię dopełni i określi. 

Wiedząc to, możemy zrozumieć, że 
szczęście, do którego dążymy, genero-

wane przez system i oparte na ego, 
jest pułapką. Prawdziwego szczęścia 
nigdy nie można znaleźć na ze-
wnątrz, w ego, ale jest ono tyl-
ko w środku. Jest to kluczowy 
aspekt, ponieważ kieruje naszą 

uwagę z zewnątrz do we-
wnątrz. Na zewnątrz nigdy 
nie możemy być kompletni, 
ale w środku już jesteśmy, 
nawet jeśli ego jeszcze nie 
pozwala ci tego zobaczyć. 

Starość, choroba, uzależnienie 
od drugiego człowie-

ka, śmierć – nie są 
to przyjemności 

dnia codziennego. Są to rzeczy, o któ-
rych nie mówimy głośno i bardzo często 
odwracamy od nich głowę z nadzieją, że 
ich unikniemy. Ale czasem i nas dotykają. 
Świat cierpienia i choroby to świat, który 
uczy pokory. 

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 histo-
rię. Sagi rodzinne to kroniki pokoleń, 
opowieści o jednej lub kilku powią-
zanych ze sobą rodzinach, sięgające 
do bliższych i dalszych przodków. 
Ukazują miejsca obecne i te już nie-
istniejące, wzloty, upadki i codzienne 
zmagania. A wszystko to na tle hi-
storii. 

Bohaterkami polecanych przeze 
mnie opowieści są przede wszystkim 
kobiety – silne i niezłomne, które 
tak wiele potrafi ą znieść i udźwignąć. 
Doświadczone przez życie muszą zmie-
rzyć się z przeciwnościami losu i własny-
mi słabościami. Ich historia przedstawio-
na jest na tle prawdziwych wydarzeń. 

,,Ósme życie” 
(dla Brilki) 
Nino Haratischwili to mieszkająca w 
Hamburgu dramatopisarka i reżyserka 
gruzińskiego pochodzenia. Urodziła się 
w 1983 roku w Tbilisi w Gruzji. Na 
początku lat 90., po upadku Związku 
Radzieckiego, gdy w nowo powstałym 
państwie gruzińskim panował politycz-
ny i społeczny chaos, dwunastoletnia 
Nino wraz z matką wyemigrowała do 
Niemiec. Do ojczystego kraju wróciła 
na studia. Ukończyła reżyserię fi lmową w 
Tbilisi oraz w Hamburgu. W 2012 roku 
otrzymała obywatelstwo niemieckie. 

Jest powieściopisarką i dramaturgiem, 
jednak w swej pracy twórczej zajęła się 
przede wszystkim teatrem. Napisała 
dotąd osiemnaście sztuk teatralnych. 
W 2014 roku, jeden z największych i 
najbardziej wpływowych niemieckich 
tygodników „Spiegel” uznał książkę 
„Ósme życie” za najlepszą powieść nie-
mieckojęzyczną. 

„Ósme życie” to przejmująca historia 
ośmiu osób z gruzińskiej rodziny na tle 
prawdziwych wydarzeń historycznych 
ostatniego stulecia: od pierwszej wojny 
światowej przez rewolucję październi-
kową i drugą wojnę światową do po-
czątku XXI wieku. Przedstawione w 
książce opowieści i zdarzenia od rządów 
Lenina, przez Stalina, Chruszczowa aż po 
Gorbaczowa oddają czas i klimat opisy-
wanych dziejów, pokazują, jak polityka 
i wojna zmieniają człowieka i nieodwra-
calnie wpływają na jego losy. 

Opowiedziana w książce historia rodziny 
Jaszi rozpoczyna się od Anastazji (Stazji), 
najstarszej córki najsławniejszego w car-
skiej Rosji gruzińskiego wytwórcy cze-
kolady. Któregoś dnia ojciec zdradza jej 
przepis na gorącą czekoladę, której wy-
picie zsyła na pijącego nieszczęścia. Ten 
przepis to szansa i zarazem przekleństwo 
dla następnych pokoleń rodziny. Wraz 
z życiem Stazji poznajemy historię jej 
rodziny oraz ludzi, który pojawili się w 
ich życiu. 

Narratorką historii jest urodzona w 
Tbilisi, a mieszkająca w Berlinie Nica 
(prawnuczka Anastazji), rozpoczynająca 
opowieść w momencie zniknięcia swojej 
dwunastoletniej siostrzenicy Brilki. Nica 

opowiada Brilce o przeszłości ro-
dziny, aby ta zrozumiała kim jest 
i pojęła, że świadomość swojego 
pochodzenia jest dla każdego 
bardzo ważna. 

 „Bądź zawsze dumna ze swojego 
kraju, nigdy nie zapomnij swej 
mowy; zagranica, obojętnie jaka, 
niech sobie będzie piękna, intry-
gująca i fascynująca, ale niech 
nigdy, nigdy, nigdy nie będzie 
lepsza od twojej ojczyzny”. 

Razem z bohaterkami powieści prze-
żywamy ich wzloty i upadki. Jesteśmy 
świadkami bardzo emocjonujących jak 
również przerażających wydarzeń z ich 
udziałem. Autorka bardzo sprawnie od-
malowała ogromną siłę kobiet w obliczu 
wojen, nieszczęść oraz ludzkiego okru-
cieństwa. Kobiet, które tak wiele potrafi ą 
znieść i udźwignąć. Tę książkę mogła na-
pisać tylko kobieta ze wschodu Europy. 

„Ósme życie” to opowieść o wojnie, 
związanych z nią okrucieństwach i stra-
conych nadziejach, ale także o tęskno-
cie, poświęceniu, miłości, rozstaniach, 
skomplikowanych relacjach rodzinnych 
i nadziei na lepsze jutro. O walce z sa-
mym sobą. 

Czytelnicy, którzy dzięki „Ósmemu ży-
ciu” chcieliby poznać więcej faktów na 
temat samej Gruzji, kultury i obyczajów 
jej mieszkańców, mogą czuć się nieco za-
wiedzeni. Jeśli natomiast ktoś szuka epic-
kiej sagi rodzinnej, rozgrywającej się w 
kilku państwach Europy, na tle jej historii 
– zawiedziony z pewnością nie będzie. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska
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 Słowo o byle czym
Czy tyjesz, bo ty jesz, 
czy ty jesz, bo tyjesz? 
Nie byłbym sobą, gdybym się z Osobą 
Czytającą nie podroczył, lub nie zachę-
cił do dojścia do kłębka po nitce, która 
bywa prosta jak drut. Rzecz z pozoru 
prosta, czyli jedzenie, czyli przyjmowa-
nie pokarmu, czyli spożywanie, wraz z 
rozwojem cywilizacji i nauk wszelakich 
mocno się skomplikowała i budzi coraz 
więcej wątpliwości, rozterek i rozmyślań, 
co dla naszych dziadów było nie do po-
myślenia, bo i my dziadami być możemy. 

Zwykle do stołu nie zasiada z nami ani 
lekarz, ani dietetyk, ani nie robią nam oni 
listy zakupów, nie czuwają w sklepie nad 
promocjami i okazjami, a tym bardziej 
nie podżegają do prywatnych kuchen-
nych rewolucji. 

Dlatego, jeśli chcemy zadbać o linię, war-
to poszperać wśród często sprzecznych 
informacji, aby nie zachłystywać się kolej-
nymi dietami tym bardziej cudownymi, 
im bardziej cudaczne lub egzotyczne są 
ich nazwy i składniki. A nikt jeszcze nie 
powiedział ostatniego słowa. Tylko matka 
Natura cierpliwie milczy, bo nikt słuchać 
jej nie chce. 

Jeść czy spożywać, 
oto jest pytanie 
Pójdźmy na skróty, aby zdążyć przed 
zmierzchem entuzjazmu. 

Jeść, to znaczy przyjmować doustnie po-
karm w celu zaspokojenia głodu, który to 
moment bywa przegapiany, kiedy jemy 
zbyt szybko. Dlatego po ulotnym zaspo-
kojeniu głodu czyha na nas namacalny 
stan sytości. 

Pomiędzy zaspokojeniem głodu a sytością 
jest otchłań skrywająca złośliwe demony 

nadwagi. Są one przez nas wyhodowa-
ne poprzez uczynienie aktu spożywania 
posiłku aktem obżarstwa, co niechybnie 
prowadzi albo do załamania stołu, albo 
do załamania zdrowia. Oczywiście nie 
dotyczy to wszystkich i nie zawsze. 

Pozornie winien jest nasz czujnik za-
spokojenia głodu, który „działa z opóź-
nieniem”, co jest naiwną wymówką, bo 
to czujnik działa prawidłowo, a Osoba 
Konsumująca łyka w pośpiechu niepo-
gryzione kęsy, obfi cie je popijając, czego 
żaden inny stwór w przyrodzie nie czyni. 
Zanim więc czujnik zadziała, osiągamy 
przyjemną do bólu sytość, czyli zdążymy 
zjeść więcej, niż nasz organizm potrze-
buje. 

Sytość to stan, w którym niczego więcej 
do żołądka wepchnąć się nie da z powo-
du braku miejsca. Chyba że chodzi o 
wyśmienity deser. Ale na (nie)szczęście 
nasz żołądek może się rozciągać, aby 
umożliwić nam przyjemność ucztowa-
nia i biesiadowania kiedy „apetyt rośnie 
w miarę jedzenia”. 

Spożywać – to znaczy przyjmować do-
ustnie pożywienie w celu odżywienia 
organizmu. 

Popijać, nie popijać 
Jeśli ktoś lubi lub musi popijać jedzenie 
z powodu np. niedoczynności lub po-
wolności działania gruczołów ślinowych, 
jest to jego sprawa i nikomu nic do tego, 
dlatego: 

Po pierwsze, zachęcam do tendencji 
opartych o własne wnioski z własnych 
poszukiwań w temacie. 

Po drugie, zachę-
cam do unikania 

obsesji czy skrajności, które często wy-
nikają z oparcia się o tylko jedno źró-
dło informacji lub ze zrezygnowania z 
dociekań wobec nawału różnych, często 
sprzecznych informacji. Prowadzi to do 
postawy „a niech się dzieje, co chce”. 

Umoczenie ust w dobrym winie nie kłó-
ci się z aktem spożywania, ale któż wy-
tyczy granicę pomiędzy krztyną ambry a 
pucharem ulubionego napoju o smaku? 

Kto chce, niech wierzy 
Suche nieprzeżute kęsy „rosną nam w 
ustach”, dlatego nawilżone popitką kąski 
są traktowane przez organizm jako „zdat-
ne do przełknięcia”, bo z pozoru przeszły 
pierwszy etap w układzie pokarmowym, 
czyli przeżuwanie. 

Innymi słowy popijanie jedzenia oszu-
kańczo może zwolnić organizm z pro-
dukowania śliny, lub go spowalnia. To 
„oszustwo” powoduje, że popity pokarm 
jest traktowany przez organizm jako 
przeżuty i wstępnie obrobiony przez 
ślinę, co wyzwala odruch przełykania. 

Nasz układ pokarmowy został zapro-
gramowany przez ewolucję na długo 
przed tym, jak zaczęto gotować zupy 
i inne płynne dania w celu zniszczenia 
witamin przez temperaturę, a czasem w 
celu wylania do ścieku wywaru wraz z 
tym, co najzdrowsze. Ale warto spożyć 
bez popijania tzw. drugie danie i to nie 
natychmiast 
po da-
niu 

wolności działania gruczołów ślinowych, 
jest to jego sprawa i nikomu nic do tego, 

Po pierwsze, zachęcam do tendencji 
opartych o własne wnioski z własnych 

bez popijania tzw. drugie danie i to nie 
natychmiast 
po da-
niu 
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pierwszym. To podpowiada nam świat 
fauny. Żaden bowiem zwierz (z wyjąt-
kiem krokodyla) nie rozkłada się z je-
dzeniem nad wodopojem, aby co drugi 
kęs sobie pochłeptać. 

Co za dużo, 
to niezdrowo 
A co za mało, też niezdrowo. Czyli kie-
dy czegoś (także pokarmu) w naszym 
organizmie jest za dużo, albo za mało, 
nadchodzi zdrowotny problem. 

Niektóre substancje nasz organizm pro-
dukuje sam (jeśli ma z czego), niektórych 
nie produkuje, dlatego trzeba mu je do-
starczyć w pożywieniu. Ale jeśli organizm 
dostanie za często i za dużo takich ele-
mentów, które powinien wyprodukować 
samodzielnie, to w końcu może uznać, 
że ich już produkować nie musi. A to 
oznacza ułomność organizmu na własne 
życzenie. 

Ja tego nie trawię 
Jeśli organizm chce coś wyprodukować, 
musi mieć, jako się rzekło, z czego. 

Budulcem jest dobrze przetrawione i 
przyswojone pożywienie. Jeśli budujemy 
coś z klocków LEGO, to im bardziej 
wymyślna konstrukcja, tym mniejszych 
i większej ilości klocków potrzebujemy. 
Podobnie, im bardziej złożoną sub-
stancję chce wyprodukować nasz or-
ganizm, tym mniejszych (czyli dobrze 
strawionych elementów pożywienia) 

potrzebuje i traktuje je 
jako rozpoznawalne, 
potrzebne i przyjazne. 

Ale te cząstki pokarmu, które są niedo-
kładnie strawione przez kwas żołądkowy 
rozcieńczony popijaniem, są traktowane 
jako nierozpoznawalne, niepotrzebne i 
wrogie. Wtedy nasz układ odporno-
ściowy wytoczy im wojnę taką, jak np. 
chorobowym bakteriom. 

Żyję żeby jeść, 
czy jem, żeby żyć? 
Istnieją dwie pułapki błędnego koła. 
Pierwsza, to rozepchany (rozciągnię-
ty) żołądek. Im bardziej się rozciągnie, 
tym więcej pożywienia się domaga, aby 
osiągnąć stan sytości, który się opóźnia 
z powodu zbyt szybkiego konsumowa-
nia (co opóźnia włączenie się czujnika 
zaspokojenia głodu). 

Druga, to przyrost tkanki tłuszczowej. 
Jest związek pomiędzy ilością tkanki 
tłuszczowej a ilością spożywanych kalorii, 
których nadmiar organizm magazynuje 
jako źródło energii. Komórki tłuszczowe, 
im są większe i liczniejsze, tym głośniej 
wołają „jeść!”. 

Każdy człowiek ma właściwą dla siebie 
ilość komórek tłuszczowych. Komórki te 
zmieniają swoją wielkość albo gromadząc 
tłuszcz, albo go oddając. Dlatego obję-
tość tkanki tłuszczowej zależy od wielko-
ści posiadanych komórek tłuszczowych, 
a nie od ich ilości, która pozostaje stała. 

Spalanie 
tłuszczu 
Oprócz morderczych treningów w stru-
mieniach potu istnieją konkretne sub-
stancje a nawet techniki, które pomagają 
spalać tłuszcz w organizmie. 

Nie sugeruję tu jednak ani konkretnych 
substancji, ani najnowszych diet cud, za-
wierających sierść rekina z koralowego 
atolu, ani żadnych bardziej ulotnych 
technik. Każdy z nas jest bowiem nie-
powtarzalny i reakcje na dane działanie 
mogą być różne u różnych ludzi. 

Sposób odżywiania się to jeden z wielu i 
zarazem najbardziej powszechny czynnik, 
mający wpływ na ilość kochanego ciała. 

Niech te moje subiektywne uwagi i 
spostrzeżenia staną się przyczynkiem do 
własnych poszukiwań i wyboru ścieżki 
do celu. Ale znajomość ścieżki to jedno, 
a kroczenie nią to drugie. Dlatego warto 
samemu przejść drogę do własnego zda-
nia, aby nie wierzyć w cudze, ale wiedzieć 
swoje. 

Michał Nowacki 

Spalanie 

Ale te cząstki pokarmu, które są niedo-
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