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autor: Paul Hermans, wikipedia.org
(fragment większego zdjecia

Święto Narodowe Belgii. 
Konstytucja, symbole Królestwa 
21 lipca obchodzone jest Święto Narodowe Belgii. Upamiętnia przysięgę, złożoną 
przez Leopolda I, pierwszego króla Belgów, ślubującego przestrzegania konstytu-
cji i praw narodu belgijskiego, a także utrzymania niepodległości kraju i integral-
ności terytorium. Miało to miejsce 21 lipca 1831 r. 

Podczas Święta Narodowego król, kró-
lowa i rodzina królewska oglądają prze-
chodzącą przed Pałacem Królewskim 
wojskowo-cywilną paradę. W Parku 
Brukselskim, między Parlamentem a 
Pałacem Królewskim, odbywają się 
uroczystości, a dzień kończy się pokazem 
sztucznych ogni. W całym Królestwie 
organizuje się festyny, spektakle i bale, a 
budynki władzy publicznej przystrojone 
są flagami. 

Konstytucja Belgii 
Została zatwierdzona w 1831 r. przez 
Kongres Narodowy. Stanowi o prawach i 
wolnościach obywateli oraz określa formę 
zarządzania państwem i organizację wła-
dzy. Jest syntezą konstytucji francuskich 
z lat 1791, 1814 i 1830, konstytucji ni-
derlandzkiej z 1814 r., oraz angielskiego 
prawa konstytucyjnego. Jej tekst jest 
dziełem oryginalnym. 

Konstytucja kładzie podwaliny pod 
wolności, prawa i obowiązki obywateli, 
a także pod gwarancje ochrony przed 
nadużyciami ze strony władz. Opiera 
się na zasadzie trójpodziału władzy (na 

ustawodawczą, wykonawczą i sądowni-
czą). Jest najwyższym prawem. 

Pierwotnie Konstytucja została zreda-
gowana w języku francuskim. Pierwsza 
oficjalna wersja Konstytucji w języku 
niderlandzkim pochodzi z 1967 r., a w 
języku niemieckim – z 1991 r. 

Król 
Filip I jest siódmym królem Belgów. 
Tron objął 21 lipca 2013 r., kiedy zło-
żył przysięgę przed parlamentem i wypo-
wiedział słowa: „Przysięgam przestrzegać 
Konstytucji i praw ludu belgijskiego, 
utrzymać niepodległość narodową i in-
tegralność terytorium”. Według konsty-

tucji władca reprezentuje cały naród. Jest 
„królem Belgów”, a nie „królem Belgii”. 

Król nie sprawuje władzy osobi-
ście. Władzę ustawodawczą sprawuje 
Parlament Federalny, który uchwala 
ustawy, oraz król, który je zatwierdza i 
promulguje. Ministrowie kontrasygnu-
ją akty królewskie oraz projekty ustaw 
głosowane w parlamencie i biorą za nie 
całkowitą odpowiedzialność. 

Król panuje, ale nie rządzi. Nie może 
działać sam. Ustawy obowiązują w ca-
łym kraju i są publikowane w dzienni-
ku urzędowym. Parlamenty regionów i 
wspólnot również mogą wydawać teksty 
ustawodawcze w zakresie swoich upraw-
nień. Dekrety te obowiązują wyłącznie 
na obszarach, których dotyczą. 

Król dzieli władzę wykonawczą z rządem 
federalnym, z władzami regionów, wspól-
not i prowincji. Wszyscy oni razem rzą-
dzą krajem. Dbają, by przepisy prawne 
były właściwie stosowane i przestrzegane. 
Ministrów teoretycznie mianuje król, ale 
w praktyce wskazuje ich przewodniczący 
partii, za zgodą rządu. Na czele rządu 
stoi premier. 

Władza sądownicza, sprawowana przez 
sądy i trybunały, wymierza kary za ła-
manie prawa, rozstrzyga spory i pilnuje 
zgodności z prawem aktów, przyjętych 
przez władzę wykonawczą. 
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Strona tytułowa partytury Brabançonne 
z 1910 roku, domena publiczna, 
wikipedia.org

Święto Króla 
Obchodzone jest 15 listopada. Data od-
wołuje się do dnia świętego Leopolda, 
którego imię nosili pierwszy, drugi i 
czwarty król Belgów. Z okazji tego świę-
ta organizowane są uroczystości świeckie 
oraz religijne, podczas których śpiewa się 
Te Deum. Ta piętnastowieczna łacińska 
pieśń religijna wykonywana jest w po-
dzięce Bogu i na cześć króla. 

W poszanowaniu rozdziału państwa od 
kościoła władze świeckie od 2000 r. or-
ganizują również okolicznościową sesję 
w Pałacu Narodu, siedzibie Parlamentu 
Federalnego Belgii. Tego dnia obcho-
dzi się również Święto Wspólnoty 
Niemieckojęzycznej. 

Korona 
Król Belgów nie nosi korony. Królowa 
podczas ofi cjalnych uroczystości wystę-
puje w diademie. W 1926 roku królowa 
Astrid, czwarta królowa Belgów, z okazji 
ślubu z następcą tronu, przyszłym kró-
lem Leopoldem III, otrzymała wspaniały 
zdobiony brylantami diadem. Był to dar 
od narodu belgijskiego, sfi nansowany ze 
zorganizowanej z tej okazji narodowej 
subskrypcji. 

Historyczny klejnot przekazywany jest 
kolejnej królowej podczas objęcia rzą-
dów przez nowego monarchę. Obecnie 
to królowa Matylda nosi diadem podczas 
ważnych uroczystości, ofi cjalnych przyjęć 
i podróży zagranicznych. 

Hymn 
Brabançonne, czyli Brabantka, to 
hymn narodowy Belgii. Słowa pieśni 
powstały we wrześniu 1830 r., kiedy 
to młody rewolucjonista, poeta i aktor 
Louis-Alexandr Dechet, lepiej znany ja-
ko Jenneval odczytał ich treść podczas 
spotkania w kawiarni l’Aigle d’Or w 
Brukseli. 

Muzykę skomponował François Van 
Campenhout. Pierwszy raz Brabantkę 
wykonano publicznie na początku paź-
dziernika 1830 r. W 1860 r. premier 
Belgii Charles Rogier zmienił słowa, łago-
dząc antyholenderskie akcenty pieśni, a 
ostatecznie w 1921 r. przyjęto jej czwartą 
zwrotkę jako hymn. Śpiewana jest po 
francusku, niderlandzku i niemiecku. 

Brabantka ma swój pomnik w Brukseli, 
na placu Surlet de Chokiera. Na cokole 
znajdują się wyryte fragmenty hymnu. 

Flaga narodowa 
Podczas walk o niepodległość w 1830 
r., jako symbolu belgijskich powstańców 
przez krótki czas używano fl agi francu-
skiej. Jednakże szybko zaczęto poszuki-
wać własnej fl agi. Wybór padł na kolo-
ry herbu Księstwa Brabancji: czerwony, 
żółty i czarny. 

Flaga belgijska to projekt z sierpnia 1830 
r. Maria AbtsErmens, prowadząca w 
Brukseli sklep z tkaninami, uszyła dwie 
pierwsze sztuki fl agi. Jedna z nich od 
razu została wciągnięta na iglicę ratusza 
w Brukseli, z drugą zaś defi lowano po 
ulicach Brukseli, zagrzewając ludność do 

walki. Trzy kolory odniosły niebywały 
sukces i jeszcze tego samego dnia fl agi 
belgijskie stały się elementem krajobrazu 
wszystkich miast w kraju. 

Konstytucja belgijska z 1831 r. ustano-
wiła kolory fl agi, ale nie określiła dokład-
nie układu ani kierunku pasm kolorów. 
Przyjęła się wersja pionowa. Zgodnie z 
tradycją heraldyczną najciemniejszy ko-
lor powinien znajdować się jak najbliżej 
masztu. 

Flagi regionów 
i wspólnot 
Flaga Wspólnoty Flamandzkiej przedsta-
wia wizerunek wspiętego czarnego lwa o 
czerwonym uzbrojeniu, umieszczonego 
na żółtym tle. Lew, którego geneza się-
ga XII wieku, widniał w herbie hrabstw 
fl amandzkich. Wspólnota Flamandzka 
i Region Flandrii posługują się tymi sa-
mymi symbolami. 

Region Walonii i Wspólnota Francuska 
mają od 1998 r. tę samą fl agę, na której 
widnieje kroczący kogut barwy czerwo-
nej na żółtym tle. Kogut ten ma uniesio-
ną prawą nogę i zamknięty dziób. Kolory 
żółty i czerwony zostały zapożyczone z 
fl agi miasta Liège. 

Na fl adze Wspólnoty Niemieckojęzycznej 
widnieje czerwony lew na białym tle, 
otoczony dziewięcioma niebieskimi sty-
lizowanymi kwiatami o pięciu płatkach. 
Czerwony lew nawiązuje do okresu, w 
którym region należał do Wielkiego 
Księstwa Luksemburga i Księstwa 
Limburgii. Dziewięć kwiatów w otoku 
jest symbolem dziewięciu niemieckoję-
zycznych gmin. 

Symbolem Brukseli jest żółty irys wid-
niejący na środku fl agi. W najnowszej 
wersji fl aga jest koloru niebieskiego ze 
stylizowanym irysem o żółtych płatkach 
pośrodku oraz szarym sercem otoczonym 
białą lamówką. Irys rośnie na moczaro-
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wych terenach, podobnie jak Bruksela, 
która powstała na bagnistych brzegach 
rzeki Senne. Kolory fl agi nawiązują do 
fl agi Unii Europejskiej ze względu na rolę 
Brukseli jako „stolicy Europy”. 

Herb
W herbie Belgii widnieje na czarnej 
tarczy wspięty złoty lew w czerwonym 
uzbrojeniu. Złoty hełm zwieńczony jest 
koroną królewską. Tarczę podtrzymują 
złote lwy, dzierżące sztandary w bar-
wach belgijskich. Wokół tarczy łańcuch 
orderu Leopolda I, za nią dwa berła kró-

lewskie. Całość otacza czerwony płaszcz 
podbity gronostajem, zwieńczony koroną 
i gonfanonem z tarczą herbową Belgii na 
tle barw narodowych. 

Za płaszczem umieszczone są sztandary z 
herbami prowincji belgijskich, po cztery 
z obu stron korony. Poniżej tarczy motto 
umieszczone na wstędze barwy czerwo-
nej z dewizą narodową. 

Historycznie herb wywodzi się z herbu 
Księstwa Brabancji i występuje w trzech 
wersjach (wielkiej, średniej i małej). 

Herb Rodziny Królewskiej nie jest ta-
ki sam jak herb Królestwa, choć jest 
do niego bardzo podobny. Król Filip 
po objęciu tronu zmodyfi kował godło 
Rodziny Królewskiej. Od tej pory w 
herbie znajduje się dewiza narodowa w 
trzech ofi cjalnych językach kraju. Na ra-
mieniu lwa ponownie pojawia się tarcza 
dynastii Wettynów (Saksonii), do której 
należy Rodzina Królewska. 

Również kobiety z rodziny królewskiej 
otrzymały własną wersję herbu. To 
niezwykle istotne dla księżnej Elżbiety. 
Po wprowadzeniu zmian w konstytucji 
zniesiono tak zwane prawo salickie, dając 

tym samym wszystkim pierworodnym, 
niezależnie od płci, prawo dziedziczenia 
tronu. 

Lew Belgijski 
W ofi cjalnym godle umieszczony jest lew 
belgijski. Za symbolem lwa opowiedzie-
li się w 1830 r. założyciele niepodległej 
Belgii. Inspiracją był dla nich „lew bra-
bancki” – o złotej barwie na czarnym 
tle i czerwonym uzbrojeniu, od dawna 
będący godłem Księstwa Brabancji. Lew 
występował również w herbie większości 
innych prowincji. To heraldyczne zwierzę 
symbolizuje siłę i odwagę. 

Dewiza Narodowa 
Dewiza Królestwa Belgii brzmi po fran-
cusku „L’Union fait la force”, po nider-
landzku „Eendracht maakt macht” i po 
niemiecku „Einigkeit macht stark”, czyli 
„W jedności siła”. 

Opracowała: Anna Janicka 

Na postawie poland.diplomatie.belgium.
be https://poland.diplomatie.belgium.be/
sites/default/fi les/content/symbole_krole-
stwa_belgii.pdf

autor: Sodacan, Katepanomegas, 
wikipedia.org
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Louvain-la-Neuve czyli najnowsza 
historia Belgii w pigułce 
Dokładnie 50 lat temu pierwsi mieszkańcy pojawili się w Louvain-la-Neuve, gdzie 
właśnie wyrastał nowy uniwersytet. Jest to francuskojęzyczna część uczelni, która 
została zmuszona do przeprowadzki z niderlandzkojęzycznego Leuven. 

Demonstracje, uliczne walki z policją, 
szowinistyczne okrzyki i wieloletnia trau-
ma – w powojennej historii nie ma wy-
darzenia, które bardziej pogłębiłoby prze-
paść między Flamandami a Walonami. 

Podział uniwersytetu w Leuven oznaczał 
koniec unitarnej Belgii. Dał też jednak 
początek jedynemu w swoim rodzaju 
miasteczku, które zupełnie odmieniło 
charakter i status całej okolicy. 

Walonowie, zwijać się 
z Flandrii 
W 1963 roku, po dziesięcioleciach poli-
tycznych przepychanek, w Belgii ustano-
wiono granicę językową. Leuven znalazło 
się po jej niderlandzkiej stronie, zgodnie 
ze stanem historycznym i faktycznym. 
Tyle tylko, że Leuven to historycznie 
miasto akademickie par excellence, a 
XV-wieczny Katholieke Universiteit 
van Leuven / Université Catholique de 
Louvain był w momencie wyznaczenia 
granicy dwujęzyczny. 

Wśród studentów przeważali 
Flamandowie, za to spora część kadry 
uniwersyteckiej i równocześnie miejskiej 
socjety, w tym kościelnych dygnitarzy, 
chełpiła się swą frankofonią i traktowała 
ją jako wyznacznik elitarności. 

Gdy w 1965 roku rozrastający się uni-
wersytet przedstawił plany rozbudowy 
w kierunku (nominalnie dwujęzycznej, 
lecz w rzeczywistości zdominowanej 
przez francuski) Brukseli, Flamandowie 
odebrali to jako zamach na i tak ich już 

zdaniem osłabioną integralność kultu-
rową regionu. Nie chcieli dopuścić do 
dalszego niekontrolowanego rozrastania 
się enklaw takich jak Bruksela, czy wła-
śnie KUL/UCL. 

Postulowali egzekwowanie ustawowo 
przyjętej zasady „miejscowy język języ-
kiem oświaty” lub np. rozdział uniwer-
syteckiego budżetu wg kryterium języ-
kowego. Oliwy do ognia dolali biskupi, 
wówczas naczelny organ zarządzający 
katolicką uczelnią. Kategorycznie opo-
wiedzieli się oni za 
niepodzielnością uni-
wersytetu i w gruncie 
rzeczy zbyli żądania 
reform. 

Koniec lat 60. to nie 
był dobry moment na 
występowanie z pozycji 
konserwatywnego au-
torytetu. Flamandzcy 
studenci wyszli na 
ulice, w ruch poszły 
kamienie i policyj-
ne pałki. W styczniu 
1968 roku rozpoczął 
się wielotygodniowy 
strajk studencki, a 
podczas wieczornych 
marszów intonowano 
„We shall overcome” i 
skandowano „burżuje 
wynocha”. 

Niestety to nie te hasła 
utkwiły w pamięci po-
koleń, szczególnie we 

francuskojęzycznej Belgii. Wydarzenia 
leuveńskie znane są tam jako „Walen 
buiten”, czyli „Walonowie won”, bo ten 
okrzyk również towarzyszył wszystkim 
demonstracjom. Podobnie jak „Waalse 
ratten, rolt uw matten” („zwijać się, wa-
lońskie szczury”), a niektórzy przypomi-
nają sobie nawet wersję po niemiecku 
„Walen heraus” i tej konotacji tłumaczyć 
nie trzeba. 

We flamandzkiej rewolcie 1968 znala-
zły upust najróżniejsze frustracje, w tym 

Otwarte w 2009 r. muzeum rysownika Hergé  
(fot. Maciej Bochajczuk)
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żądanie odnowy skostniałego systemu 
oświaty, ale emocje nacjonalistyczne 
wybijały się na pierwszy plan. 

Koniec zjednoczonej 
Belgii, początek 
„nowego” Leuven 
Belgią wstrząsało, w lutym 1968 roku do 
dymisji podał się rząd, a w przyspieszo-
nych wyborach sukces zanotowały tylko 
regionalne partie językowe. Największa 
ogólnobelgijska, Chrześcijańska Partia 
Ludowa, rozpadła się na ugrupowanie 
flamandzkie i francuskojęzyczne, a w ko-
lejnych latach ten sam proces przeszły 
pozostałe wielkie rodziny polityczne: 
socjaliści i liberałowie. 

W lutym 1970 roku, przedstawiając pro-
jekt zmiany konstytucji, premier Gaston 
Eyskens wypowiedział historyczne słowa 
o końcu unitarnego państwa, które nie 
wytrzymało konfrontacji z rzeczywisto-
ścią. 

Frankofońska społeczność na eskalację 
w Leuven zareagowała szokiem i szybko 
zdała sobie sprawę, że podział uniwersyte-
tu i wyprowadzka z Flandrii jest jedynym 
wyjściem. Wybór lokalizacji dla samo-
dzielnego już UCL padł na leżącą 30 
km na południe od Leuven (i kilkanaście 
kilometrów od granicy językowej) gminę 
Ottignies, a konkretnie na przylegające 
do niej 900 ha, gdzie dotąd uprawiano 
buraki cukrowe. 

Tutaj powstało zupełnie od podstaw no-
we belgijskiego miasto – w niecałe dzie-
sięć lat. Walońscy urbaniści i architekci 
dostali wielkie buraczane pole do popisu, 
a pionierski zapał i poczucie dziejowej 
misji pozwoliły im szybciej przetrawić 
bolesne okoliczności rozstania z Leuven. 

Projekt nie zakładał jednak wcale pełnego 
zerwania z przeszłością, wręcz przeciw-
nie – o czym świadczy już sama nazwa 
miejsca – Louvain-la-Neuve („nowe 

Leuven”). Plan i wygląd wąskich uliczek 
wyraźnie nawiązuje do historycznego 
centrum Leuven, co niektórym może 
kojarzyć się z imitacją średniowiecza na 
planie jakiegoś kostiumowego filmu. 
Morze rdzawej cegły urozmaicają mniej 
lub bardziej fantazyjne bryły niewykoń-
czonego zbrojonego betonu. 

Place des Sciences to kwintesencja bru-
talizmu, warto dodać – dobrze zachowa-
nego brutalizmu. Jeśli kogoś ten akurat 
styl nie zachwyca, to w LLN powinien 
zobaczyć przynajmniej otwarte w 2009 
zjawiskowe Muzeum Hergé, słynnego 
rysownika, twórcy Tintina. 

Bardziej niż rozwiązania architektoniczne 
duszę Louvain-la-Neuve definiują jednak 
założenia urbanistyczne. Zarządzający 
przedsięwzięciem od końca lat 60. 
Michael Woitrin sformułował manifest, 
który absolutny priorytet przyznawał 
pieszym, co przy ówczesnej filozofii pla-
nowania wcale nie było oczywiste. Ruch 
samochodowy został pozostawiony na 
obrzeżach centrum lub schowany pod 
miastem, tak samo jak parkingi i dworzec 
kolejowy. Brak bulwarów i gęste uliczki 
zgodnie z założeniem sprzyjają kontak-
tom i spotkaniom, a życie studenckie 
naturalnie rozciąga się na wybrzeże 
sztucznego zbiornika wodnego. 

Brutalistyczny Place des Sciences w Louvain-la-Neuve (fot. Maciej Bochajczuk)

Muzeum Uniwersyteckie w centrum w Louvain-la-Neuve (fot. Maciej Bochajczuk)
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Od konkurentów  
do kolegów 
Zajęcia w Louvain-la-Neuve rozpoczęły 
się w 1972 roku, a przeprowadzkę ukoń-
czono w 1979. Dzisiaj miejscowość liczy 
ponad dwadzieścia tysięcy mieszkańców, 
z czego połowa to rezydenci, w przewa-
żającej większości związani z uczelnią. 
Łącznie na UCL studiuje ponad trzy-
dzieści tysięcy osób, a liczba ta obejmuje 
powstałe w międzyczasie filie w Brukseli i 
Mons. Uniwersytet zyskał status elitarne-
go, a koszty wynajmu studenckiego po-
koju są jednymi z najwyższych w kraju. 

Cała okolica przeszła przyspieszoną gen-
tryfikację, w miarę jak wokół rozmno-
żyły się akademickie spin-offy i techno-
logiczne start-upy. Perłą w koronie ma 
być otwarte w tym roku China Belgium 
Technology Center, reklamowane jako 
pierwszy chiński park technologiczny 
w Europie i mające ściągnąć do Belgii 
kilkuset ekspatów z Azji. 

Dzięki ekspansji Ottignies-Louvain-la-
Neuve prowincja Brabancja Walońska 
jest wraz z Brabancją Flamandzką (tam 
leży Leuven) najbogatsza w kraju i stawia 
się ją za wzór dla pozostałych, ekono-
micznie kulejących francuskojęzycznych 
regionów. „Walifornia” wokół LLN po-

zwoliła zerwać ze stereotypem nierefor-
mowalnej i źle zarządzanej południowej 
części Belgii, choć należy wspomnieć, 
że wydatnie przyczyniły się też do tego 
wielkie inwestycje rządu Walonii w latach 
2000. 

Jako placówki naukowe ani UCL, ani 
KUL na rozwodzie z pewnością nie 
wyszły źle. Obydwie uczelnie od tego 
czasu tylko kwitły i to, co na początku 
mogło wyglądać jak amputacja, okazało 
się przycięciem pobudzającym wzrost. 
Natomiast w szerszej perspektywie kon-
sekwencje „Walen buiten” były zaiste 
wagi państwowej. W 1970 roku przepro-
wadzono pierwszą tak zwaną „reformę 
państwa”, na początku lat 90. Królestwo 
Belgii oficjalnie stało się federacją, a dzi-
siaj rząd federalny przebąkuje o potrzebie 
kolejnej, siódmej już reformy i jeszcze 
dalej idącej decentralizacji. 

Od wrzenia 1968 
roku musiało 
upłynąć trochę 
czasu, by stosunki 
między Leuven a 
Louvain okrzepły. 
Przez prawie dwa-
dzieścia lat najwyż-
sze władze uczelni 

nie utrzymywały ze sobą kontaktu, a 
prałat Edouard Massaux, rektor UCL 
nie zatrzymywał się we Flandrii nawet 
na stacji benzynowej. 

W centrum LLN mamy ulicę Walonów, 
rondo Walonii, plac Walonii, plac 
Hardego Koguta (godło Walonii), więc 
potrzeba wyraźnej identyfikacji towarzy-
szy mieszkańcom na co dzień. 

W nowym tysiącleciu zaczęły się jednak 
pojawiać wspólne inicjatywy i jednoczą-
ce gesty. Od kilkunastu lat funkcjonuje 
Erasmus Belgica, czyli specyficzny we-
wnątrzbelgijski program wymiany stu-
dentów. Co roku UCL i KUL wspólnie 
świętują uroczystą rocznicę przeprowa-
dzenia pierwszych zajęć w Louvain-La-
Neuve. 

Wreszcie oba miasta podpisały umo-
wę o partnerstwie, a pretekstem były 
wspólne obchody 500 rocznicy „Utopii” 
Thomasa More’a, opublikowanej w 
Leuven w 1516. 

Rana po zadrze się zabliźnia, co nie 
znaczy, że współpraca uniwersytetów 
miałaby doprowadzić do ich ponow-
nego połączenia. Wyklucza to fede-
ralna struktura Belgii i wpisany w nią 
rozdział kompetencji w zakresie finan-
sowania szkolnictwa wyższego. Leuven 
i Louvain-la-Neuve występują obecnie 
z pozycji życzliwych konkurentów i w 
niderlandzkim wynaleziono nawet na 
to słowo „conculega’s”. W Walonii nie 
chce się ono jakoś przyjąć – wystarczy 
sprawdzić znaczenie „con” i „cul” w ję-
zyku francuskim. 

Protestów studenckie w Leuven w 1968 r.  wikimedia.org

Maciej Bochajczuk jest absolwentem 
stosunków międzynarodowych na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Od 11 
lat mieszka w Belgii. Jest autorem 
bloga „A w Belgii” dostępnego na  
www.facebook.com/awbelgii oraz 
dziennikarzem Euractiv Poland. 
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The Tall Ships Races – Zlot 
Żaglowców w Antwerpii 2022 
Od piątku 22 do poniedziałku 25 lipca będzie można w Antwerpii zobaczyć naj-
piękniejsze i najbardziej znane żaglowce świata. Ponad 40 statków zacumuje 
w sercu miasta przy nabrzeżu de Scheldekaaien, het Kattendijkdok i w dokach 
wokół MAS. 

The Tall Ships Races to zlot ża-
glowców połączony z regatami, 
którego organizatorem jest angiel-
skie stowarzyszenie Sail Training 
Association, które propaguje ideę 
wychowania młodzieży na po-
kładach wielkich żaglowców. Rejs 
szkoleniowy to prawdziwa szkoła 
życia, bo młodzi ludzie są częścią 
załogi, uczą się wszystkiego o stat-
ku i żeglarstwie, ale też rozwijają 
i doskonalą kompetencje, które 
mogą potem wykorzystać w życiu 
codziennym. Uczą się współpracy 
w zespole, konstruktywnie rozwią-
zywać problemy i konflikty, brać 
odpowiedzialność za siebie i swoje dzia-
łania, i oczywiście budują relacje, które 
czasem zmieniają się w wieczną przyjaźń. 

The Tall Ships Races to zawody, które 
składają się z poszczególnych etapów, 
a jednostki, biorące w nich udział, są 
podzielone na klasy oznaczone literami: 
klasa A – największe żaglowce o długo-
ści powyżej 40 m, klasa B – żaglowce 

średniej wielkości o tradycyjnym oża-
glowaniu, klasa C – jachty morskie bez 
spinakera, klasa D – jachty morskie ze 
spinakerem (dużym wypukłym żaglem). 
Istotne znaczenie ma też skład załogi, 
która musi się składać z minimum 50% 
osób w wieku od 16 do 25 lat. 

Podczas zlotu żaglowców organizowane 
są różnego rodzaju imprezy okoliczno-

ściowe i tak też będzie w 
Antwerpii. W programie 
są: parada załóg żaglowców 
i jachtów uczestników re-
gat, występy muzyczne, po-
kaz sztucznych ogni i inne 
atrakcje również dla dzieci. 
W tym samym czasie na 
Grote Markt odbędzie się 
Bollekesfeest a 15 kilome-
trów od miasta festiwal 
muzyczny Tomorrowland. 
Zapowiada się wyjątkowy 
weekend w mieście. Ostatni 
zlot żaglowców odbył się 
w Antwerpii w roku 2016 

i wtedy do miasta przyjechało ponad 
500 000 turystów. 

Imponujące statki zawitają do Antwerpii 
już po raz siódmy. Będzie to kilkudniowa 
przerwa w regatach, bo 25 lipca jednost-
ki wypływają z Antwerpii do Aalborg w 
Danii. Klimatu The Tall Ships Races nie 
da się opisać słowami, bo jest to wyjąt-
kowe wydarzenie nie tylko dla miłośni-
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ków mórz, oceanów i majestatycznych 
żaglowców, ale też święto żeglarzy i ma-
rynarzy, którzy spotkają się w Antwerpii. 

Statki, które przypłyną do Antwerpii 
będzie można zwiedzić a nawet poroz-
mawiać z załogą, która zawsze chętnie 
opowiada o statku i swoich morskich 
przygodach. Każdy statek to inna histo-
ria, ale niektóre są bardzo znane i budzą 
szczególny zachwyt, jak Shabab Oman 
II, indyjski Tarangini czy polski Dar 
Młodzieży. Polski żaglowiec już wiele 
razy wpływał do antwerpskiego portu, 
ostatnio 22 kwietnia tego roku i zawsze 
jest to wydarzenie, a lokalne media z 
wyprzedzeniem podają datę przybycia 
statku. 

„Dar Młodzieży” zawitał do Antwerpii 
w ramach współpracy z tutejszą akade-
mią morską – Hogere Zeevaartschool 
Antwerpen, której studenci od 2008 

roku odbywają rejsy szkoleniowe na 
polskim żaglowcu. 

Antwerpia to miasto portowe, mieszkań-
cy naprawdę kochają statki i to dla nich 
podawana jest informacja o tym kiedy, 
gdzie i jaki statek będzie można podzi-
wiać. Tak, tak podziwiać, bo miłośni-
ków żeglarstwa jest w Antwerpii wielu. 
To oni witają każdy statek z aparatami 
fotografi cznymi w rękach, to oni wiedzą, 
z którego miejsca na brzegu rzeki lub 
w porcie można zrobić najpiękniejsze 

zdjęcia. Mają swoje sekrety, jak zrobić to 
wyjątkowe zdjęcie i potrafi ą godzinami 
nawet w najgorszą pogodę czekać, aż sta-
tek wejdzie do portu. Wielu wybiera pla-
żę het Sint-Annastrand na Linkeroever. 

Informacje dodatkowe: 
- strona organizatora: www.sailtrainin-

ginternational.org/event/the-tall-ship-
s-races-2022/

- program i informacje praktyczne: 
www.tallships.antwerpen.be

CHCĘ POMÓC FINANSOWO

CHCĘ POMÓC

POMOC UKRAINIE

jesee tss emee b j ś

jjjeejjjjeeesseeeejjjjjjeeeejjjjjjj ssseeeesssseeeeeesssseeeeeee tttsssstteetttttssssssttttsssssss eeemmeeeeetttttteeeetttttttemmmeeeemeeeeeemmmmeeeeeee bbbbbbbooo jjoooobbbbbboooobbbbbbb jjjjjjjjjjjooooooo eeesseeeeejjjjjjeeeejjjjjjj sssssssseeeeeesssssssseeeeeee ttttttttssssssttttttttsssssss eeeetttttttttttteeeeeeeettttttteśeeśśeeeeśeeeeeeeeeeśśśśeeeeeee

jestem bo jesteś
więcej informacji znajdzisz tu:

caritaspolonia.be

Proszę wzrusz Swoje serce i nie pozwól by spało, bo oto

właśnie w tej chwili Ono decyduje, czy inny człowiek na

ziemi przeżyje dzięki Tobie. Odnajdź w głębi Twojego

Serca pokłady dobra. Zrozum - ktoś potrzebuje mojej i

Twojej pomocy. Nie oglądajmy sie na innych, nie mówmy,

że już pomogliśmy, bo dopóki trwa ta wojna - Spragnieni,

Głodni, Ranni i Dzieci - potrzebują naszej stałej pomocy.

PWK w Antwerpii  

PWK w Antwerpii  

DARY

przynieś dowolną
żywność

długoterminową do
jednego z naszych

magazynów

WOLONTARIAT

dysponujesz wolnym

czasem? zgłoś się do
Agnieszki (0494/04.59.85)

ona powie Ci jak możesz
pomóc

PRZEŚLIJ DALEJ
nie masz czasu i

środków aby

pomóc? Prześlij
informacje dalej,

tylko i aż tyle.

przelej pieniądze na konto
Caritas PL98 1090 2590 0000

0001 2173 2457

zasil skarbonkę - po jednej ze Mszy

w kościele na Grotesteenweg 646,
Berchem
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Het Ros Beiaard - część II 

Ciekawostki o 
drewnianym koniu  
i gildii tragarzy. 
Het Ros, znaczy koń, rumak. Częściej 
jednak na określenie tego zwierzęcia 
używa się słowa „het paard”.  W dia-
lekcie z Dendermonde jest to „peird” 
albo „peirt”.  Dla mieszkań-
ców Dendermonde to słowo 
jest niemal święte. 

Koń Beiaard 
symbolem 
Dendermonde 
Ludziom spoza Dendermonde 
trudno to zrozumieć, ale mniej 
lub bardziej rodowici mieszkań-
cy – wręcz świrują na punkcie 
konia. Sama nie mieszkam w 
Dendermonde, ale to najbliższe 
mi miasto w okolicy i często 

tam bywam. Widzę moim 
wrażliwym okiem i czuję 
moimi wrażliwymi zmysła-
mi to szaleństwo. Obserwuję 
też grupę fejsbukową miesz-
kańców i sympatyków tego 
miasta i tam widać wyraźnie 
to końskie szaleństwo. 

„Nasz koń”, „nasz konik” 
tak piszą o Beiaardzie i mło-

dzi, i starzy. Nie przesadzę, jeśli po-
wiem, że to legendarne konisko jest dla 
Dendermonian tym, czym Matka Boska 
Częstochowska dla Częstochowian. Na 
pewno jest czymś więcej niż syrenka 
dla Warszawian czy smok Wawelski 
dla Krakowian, bo w ani jednym, ani 
drugim mieście nie widziałam ani nie 

czułam aż takiego przywiązania do tych, 
było nie było, symboli miast. 

Beiaard jest świętym symbolem 
Dendermonian, choć nie ma to z religią 
czy wiarą nic wspólnego. Oni go kochają 
i są z niego dumni. Uwielbiają tradycję i 
legendę związaną z ich koniem. 

Nawet w czasie pandemii, gdy we 
wszystkich sklepach, urzędach, szpita-
lach itp. na podłogach rysowano i na-
klejano napisy i strzałki przekonujące do 
zachowania dystansu, w Dendermonde 
wszędzie na podłogach były konie i napis 
„zachowaj odległość jednego konia”. Co, 
nawiasem mówiąc, mnie rozbawiło, gdy 
po raz pierwszy zauważyłam to w sklepie. 

Jak wygląda Ros 
Beiaard i co to w 
ogóle jest? 
Legendę i historię procesji 
opowiedziałam w poprzednim 
artykule. Dziś opowiem o naj-
ważniejszym aspekcie procesji 
z Dendermonde, czyli koniu 
Beiaardzie. 

W procesji bierze udział 
mnóstwo żywych koni, ale 
najważniejszy jest ten sztucz-
ny. To figura, którą niosą tra-Figura w muzeum w Dendermonde
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garze podczas procesji. Tu podkreślam 
NIOSĄ JĄ ŻYWI LUDZIE, co jest 
charakterystyczne właśnie dla miasta 
Dendermonde. W innych procesjach 
z koniem Beiaardem, a jest ich kilka w 
różnych miejscach w Belgii i za granicą, 
figury są ciągane na wozach. 

Ciekawostki: 
• Koń z Dendermonde jest niesiony 

przez 12 tragarzy. 
• Jego wysokość (od ziemi do czubka 

łba) wynosi 4,85m, długość od no-
sa do ogona to 5,2m, a szerokość 2 
metry. 

• Waży bez jeźdźców 800 kg! (przypo-
minam, że niosą go ludzie przez około 
5km). 

• Głowa konia jest bardzo stara. 
Niektóre źródła podają, że pochodzi 
z 1754 roku, inne, że powstała jeszcze 
w XV wieku. 

• Na koniu podczas procesji zawsze 
muszą jechać czterej rodzeni bracia. 
Przy czym: 

• pomiędzy braćmi nie może być sio-
stry, 

• wszyscy bracia muszą być urodzeni w 
Dendermonde (w samym mieście lub 
gminie) i mieszkać w Dendermonde, 

• w dniu procesji muszą być w wieku 
7-21 lat, 

• rodzice i dziadkowie też muszą po-
chodzić z Dendermonde. 

Taka jazda na sztucznym koniu to nie 
lada wyzwanie. Przypominam, że ko-
nik ma, bagatela, 2 metry szerokości a 
pochód trwa kilka godzin. 
Wyobraźcie sobie siedzenie 
okrakiem na czymś, co ma 
dwa metry szerokości. Bracia 
przygotowują się do tej parady 
kilka miesięcy przy pomocy 
kinezyterapeuty. 

W Dendermonde istnieje spe-
cjalne stowarzyszenie „Gildia 
Wolnych Tragarzy” (De Gilde 
ter Vrije Pijndragers). W śre-

dniowieczu „pijndragers” rozładowywali 
i załadowywali łodzie w portach. Dziś 
w Dendermonde jest to ekskluzywne 
stowarzyszenie zajmujące się noszeniem 
sztucznego konia wraz z czterema jeźdź-
cami na grzbiecie podczas parady, która 
odbywa się co 10 lat. 

Gildia liczy sobie około 60 osiłków. 
Każdy z nich podczas procesji dźwiga 
na swoich barkach średnio co najmniej 
85 kilo. Spośród członków tworzy się trzy 
dwunastoosobowe grupy odpowiedzialne 
za niesienie konia przez kilka kilometrów. 
Plus kilku rezerwowych tragarzy. Grupy 
się zmieniają podczas imprezy. 

Najbardziej prestiżową i bardzo odpo-
wiedzialną funkcję pełni jednak „głowa” 
cechu. Ta osoba niczego nie musi no-
sić, ale jest odpowiedzialna za reżyserię i 
synchronizację. Ona nadaje tempo tra-
garzom i daje znak, kiedy Ros Beiaard 
ma się ukłonić, a kiedy stanąć dęba, co 
jest bez wątpienia nie lada wyczynem. 

Gildia ma też grupy tragarzy o trochę 
mniejszej odpowiedzialności, ale równie 
ważnych. Są bowiem jeszcze np. nosiciele 
drabin – po których wchodzą na konia 
i schodzą z niego czterej bracia – czy 
nosiciele napojów. 

„Końska choroba” opanowała nie tylko 
samo centrum Dendermonde, ale też 
okoliczne wioski. Każdy chce mieć swo-
jego konia i ludzie tworzą własne wersje 
koni z lepszym lub gorszym skutkiem. 

Na zdjęciu w tle Ros Beiaard w wersji z Sint-Gillis (gmina) Dendermonde

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

Magdalena B-P
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Problemy z płaceniem 
za energię 
Ceny energii rosną już od wielu miesięcy. 
We wrześniu ubiegłego roku około 40 
tys. gospodarstw domowych co miesiąc 
zwracało się do dostawców energii z 

prośbą o możliwość póź-
niejszego uregulowania 
rachunków. 

Obecnie co miesiąc ta-
kich wniosków wpływa 

od około 50 do 60 tys., a w 
wyniku tych opóźnień fi rmy 
energetyczne stracą w tym 
roku około 25 mln euro – 

mówi Marc Van Den Bosch 
przedstawiciel Federacji Belgijskich Firm 
Sektora Energetycznego i Gazowego 
(FEBEG). 

Belgijski rzecznik praw klientów dostaw-
ców energii i gazu Eric Houtman jest 
zdania, że powinno się wydłużyć okres, 
w którym klienci muszą uregulować 
rachunki za prąd i gaz. Teraz trzeba 
je zapłacić w ciągu 15 dni, ale klienci 
powinni mieć na to 30 dni – uważa 
Houtman. 

hln.be 

Bezradna brukselska policja 
Policja w Brukseli nie panuje nad prze-
stępczością związaną z przemocą i han-
dlem narkotykami. Przestępcy są coraz 
lepiej uzbrojeni i bardziej brutalni, a po-
licja jest coraz bardziej bezradna – donosi 
„La Libre”. 

Na brukselskich ulicach prawie w każ-
dej dzielnicy mają miejsce bandyckie 
porachunki. Burmistrzowie stołecznych 
dzielnic są coraz bardziej zaniepokojeni. 
Przemoc, wymuszenia i zastraszania mają 
miejsce prawie w całym mieście, nie tyl-
ko w Molenbeek, dzielnicy do tej pory 

uważanej za najbardziej niebezpieczne 
miejsce w stolicy. Za zaistniałą sytuację 
obwiniana jest policja. 

„Policji brakuje wielu różnych środków” 
– mówi burmistrz Molenbeck Catherine 
Moureaux i prosi rząd o wzmocnienie 
policji dodatkowymi 200 funkcjona-
riuszami. 

„La Libre” 

Decathlon wypożycza 
sprzęt sportowy 
Klienci sieci sklepów Decathlon będą 
mogli wypożyczyć sprzęt sportowy na 
dzień, tydzień, miesiąc lub trzy miesiące. 
Belgia jest pierwszym krajem, w którym 
ta fi rma na dużą skalę wprowadziła usłu-
gę wynajmu. 

W pierwszej fazie dotyczyć to będzie 
głównie sprzętu do jazdy na rowerze i 
sportów wodnych, fi tness, biwakowa-
nia, trekkingu i sportów zimowych. 
Rezerwacja dokonywana jest online. 
Sprzęt można odebrać w wybranym 
przez siebie sklepie Decathlon. Duży 
sprzęt fi tness jest dostarczany do domu. 
Cena wynajmu to około 2 do 10 pro-
cent ceny zakupu. 

gva.be 

Koniec z paleniem na 
kolejowych peronach 
Od 2004 r. obowiązuje zakaz 
palenia w pociągach. Zakaz 
ten nie obowiązuje jednak 
na odkrytych lub częścio-
wo zakrytych peronach. 
Sytuacja nie jest jasna, 
dlatego większość par-
lamentarzystów poparła 

ustawę 
zakazującą 
palenia papierosów na dworcach kolejo-
wych NMBS. 

Od głosu wstrzymali się posłowie z 
N-VA i Vlaams Belang (PVDA prze-
ciw). Uważają, że wprowadzenie zakazu 
palenia na peronach doprowadzi jedynie 
do tego, że palacze będą się gromadzić 
w innych miejscach, np. przy wejściach 
na dworce. 

Nowe przepisy zakazujące palenia na 
całym terenie dworcowym mają wejść 
w życie na początku 2023 roku. 

vrt.be 

Gent – władze zapowiadają 
cięcia wydatków 
Miejskie władze muszą znaleźć kilka-
dziesiąt milionów euro oszczędności. 
Wydatki miasta wzrosły między innymi 
z powodu rosnących cen energii i wy-
sokiej infl acji. Samorządy muszą pod-
nosić płace w podległych im urzędach 
i instytucjach. 

Dla Gent – samorządu zatrudniającego 
ok. 7 tysięcy pracowników, będzie to 
oznaczać w najbliższych dwóch latach 
około 80 mln euro niezaplanowanych 
wydatków. 

Samorządowcy już szukają 
dodatkowych pieniędzy, ale 
zapowiadają, że zaciskanie 
pasa nie dotknie edukacji, 
opieki nad dziećmi i do-
mów opieki dla seniorów. 

vrt.be 

prośbą o możliwość póź-
niejszego uregulowania 
rachunków. 

Obecnie co miesiąc ta-
kich wniosków wpływa 

od około 50 do 60 tys., a w 
wyniku tych opóźnień fi rmy 
energetyczne stracą w tym 
roku około 25 mln euro – 

mówi Marc Van Den Bosch 

ustawę 
zakazującą 

Od 2004 r. obowiązuje zakaz 
palenia w pociągach. Zakaz 
ten nie obowiązuje jednak 
na odkrytych lub częścio-
wo zakrytych peronach. 
Sytuacja nie jest jasna, 
dlatego większość par-
lamentarzystów poparła 

Samorządowcy już szukają 
dodatkowych pieniędzy, ale 
zapowiadają, że zaciskanie 
pasa nie dotknie edukacji, 
opieki nad dziećmi i do-
mów opieki dla seniorów. 
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8 maja świętem 
państwowym? 
Partia Groen przedstawiła w parlamencie 
flamandzkim rezolucję, aby 8 maja (ka-
pitulacja Niemiec i zakończenie II wojny 
światowej) uczynić oficjalnym świętem. 
Propozycja ma też zostać złożona w par-
lamencie federalnym. 

W kilku krajach 8 maja jest świętem 
państwowym. W Belgii ten dzień wolny 
zniesiono w 1974 roku. 

hln.be 

Spadek o 11 miejsc w 
rankingu wolności prasy 
W najnowszym rankingu wolności prasy 
Belgia zanotowała spadek o 11 miejsc. 
W takich obszarach jak np. równość 
mediów czy równość w dostępie do 
odbiorcy Belgia wypada bardzo dobrze. 
Problem tkwi w bezpieczeństwie dzien-
nikarzy. 

W Belgii, w 2021 roku dziennikarze 
podczas wykonywania swojej pracy 
bardzo często padali ofiarami przemocy 
i ataków z różnych stron. „Dziennikarze 
cieszą się stosunkowo dużym zaufaniem 
w Belgii, ale są narażeni na przemoc ze 
strony policji i protestujących podczas 
demonstracji. Mówi się również o zagro-
żeniach w internecie, szczególnie dotyczą-
cych kobiet” – czytamy w raporcie RSF. 

Belgia zajmuje teraz 23 miejsce i jest to 
najgorsze miejsce od początku istnienia 
rankingu. Pozostaje w tyle za takimi 
krajami jak Namibia, Czechy i Jamajka. 
Na szczycie listy są kraje skandynawskie. 
Polska jest obecnie na 66 miejscu. 

hln.be 

Żłobki pod  
specjalnym nadzorem 
Flamandzka agencja Kind en Gezin 
przedstawiła specjalnej komisji, badają-
cej przypadki nadużyć w sektorze, listę 
około stu spraw, które doprowadziły 
do zgłoszenia na policji. W ponad po-

łowie wszystkich przypadków żłobek 
lub osoba, prowadząca działalność ja-
ko opiekun do dzieci, nadal działa. 
46 żłobków zostało w międzyczasie 
zamkniętych, ale często działo się to z 
ich własnej inicjatywy, a nie dlatego, że 
agencja Kind en Gezin je zamknęła.  

Nie wszystkie spośród 100 spraw 
zakończyły się wyrokiem skazują-
cym. W niektórych przypadkach 
nie było wystarczających dowo-
dów, aby wnieść do sądu oskarżenie. 
Około 1/4 spraw trafiła do sądu.  
 
Gromadzenie dowodów komplikuje 
fakt, że dzieci często nie są w stanie do-
kładnie opowiedzieć śledczym, co się wy-
darzyło. Zasada domniemania niewinno-
ści działa na korzyść osób podejrzanych. 

W latach 2017-2022 organy sądowe 
wszczęły około 100 dochodzeń w związ-
ku z poważnymi incydentami, które 
miały miejsce w placówkach opiekuń-
czych dla dzieci. 54 żłobki, które zostały 
zbadane, nadal działają. 

niedziela.be 

Willa z basenem  
zamiast lasu 
Prowincja Antwerpia jest niechlubnym 
liderem w wycince lasu. W żadnej innej 
flamandzkiej prowincji nie wycina się ta-
kiej ilości drzew, jak w Antwerpii. Cenny 
las często ustępuje miejsca luksusowym 
domom z basenami, domkami baseno-
wymi i wiatami samochodowymi. 

Prawie połowa flamandzkiego wylesia-
nia – 42% ma miejsce właśnie w tej 

prowincji. W latach 2014-2020 znik-
nęły tu 822 hektary lasów, tyle co 1200 
boisk piłkarskich, czyli sześciokrotność 
Rivierenhof. Hektary cennego lasu wciąż 
są wycinane, zwłaszcza w gminach ta-
kich jak Brasschaat, Schilde, Kalmthout 
i Kapellen. 

„Z 4200 hektarów najcenniejszych la-
sów we Flandrii 20% przypada na tere-
ny parków mieszkaniowych. Każdy, kto 
chce ciąć, zwykle i tak dostaje pozwo-
lenie” – mówi posłanka Groen Mieke 
Schauvliege. 

To gminy wydają te zezwolenia, a rząd 
flamandzki udziela jedynie niewią-
żących porad. „Minister środowiska 
Zuhal Demir nic z tym nie robi”, mówi 
Schauvliege. „Rząd powinien zapewnić 
bardziej rygorystyczne ramy prawne i 
sprawić, by porady były wiążące. Gminy 
są często pod presją udzielania zezwo-
leń. Na jakiej podstawie można odrzucić 
wniosek, jeśli wcześniej wydano zgodę na 
inny? – pyta posłanka. 

Być może światełkiem w tunelu stanie 
się niedawne orzeczenie sądu, który unie-
ważnił pozwolenie na projekt mieszka-
niowy w Rotselaar, chroniąc tym samym 
przyrodę. 

gva.be 

Opracowala: 
Karolina Morawska
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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. 

Varkenshaasje met 
peer, comté en 
rodekool – polędwiczki 
z gruszką, serem i 
czerwoną kapustą 
Comté to jeden z najbardziej popular-
nych i najlepiej sprzedawanych serów we 
Francji. Produkowany jest od 1253 roku 
w regionie Franche-Comté (obecnie część 
większego regionu Burgundia-Franche-
Comté). Mleko do produkcji tego sera 
może pochodzić tylko od dwóch lokal-
nych ras krów: Montbéliarde i Pie rouge 
de l’Est. Zwierzęta muszą być karmione 
wyłącznie paszą z określonego obszaru 
geograficznego. Proces dojrzewania powi-
nien trwać co najmniej 120 dni. W tym 
czasie bloki sera są solone i nacierane co 
najmniej dwa razy w tygodniu. 

Comté to ser twardy, prasowany, po-
wstały z mleka niepasteryzowanego o 
orzechowym aromacie. W połączeniu z 
delikatnym mięsem oraz słodką gruszką 
tworzy niezapomniany smak. 

Składniki: 
• 600 g polędwiczek wieprzowych 
• 8 plastrów sera Comté 
• 600 g czerwonej kapusty 
• 1 szalotka 
• 3 duszone gruszki 
• 2 gałązki rozmarynu 
• 50 gr orzechów laskowych 
• 1 laska cynamonu 
• szczypta cukru 
• ocet balsamiczny 
• oliwa z oliwek 
• masło 
• pieprz i sól 

Przygotowanie: 
Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. 
Oczyszczoną kapustę kroimy w drobne 
paski. Obieramy i siekamy szalotkę, dwie 
obrane duszone gruszki kroimy w kostkę. 

W dużym garnku rozpuszczamy trochę 
masła. Dodajemy szalotkę, paski czer-
wonej kapusty i krótko podsmażamy. 
Skrapiamy sporą ilością octu balsamicz-
nego, dodajemy duszone kawałki grusz-
ki, gałązki rozmarynu, laskę cynamonu 
i cukier. Rozcieńczamy 150 mililitrami 
wody. Gotujemy na małym ogniu przez 
20-25 minut. 

Polędwiczki wieprzowe nacieramy oliwą, 
doprawiamy solą i pieprzem ze wszyst-
kich stron. Pozostałą gruszkę opłukujemy 

i kroimy w plasterki. Lekko nacinamy 
polędwiczki pośrodku i wypełniamy na-
cięcia na przemian plasterkiem gruszki i 
plasterkiem Comté. 

Tak przygotowane polędwiczki wkłada-
my do naczynia do pieczenia posma-
rowanego oliwą z oliwek i pieczemy w 
piekarniku przez 20 minut. 

Na patelni, bez tłuszczu, podpiekamy 
orzechy laskowe. Odsączamy na papierze 
kuchennym i grubo siekamy. 

Polędwiczki wieprzowe podajemy z 
ciepłą czerwoną kapustą. Dekorujemy 
dodatkowymi gałązkami rozmarynu i 
posiekanymi orzechami laskowymi. 

Smacznego! 

Agnieszka Wojtysiak 
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 III Polonijny Turniej Siatkówki
W dniu 04.06 Wijnegem było, już po raz trzeci, świadkiem niezwykłego wydarze-
nia. Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią Covid 19, wreszcie się 
udało, Polonijny Turniej Siatkówki odbył się po raz trzeci. 

Wielomiesięczne przygotowania, setki 
e-maili i telefonów oraz mnóstwo pry-
watnego czasu ludzi z pasją, którzy mieli 
wizję oraz chęci, by zrobić coś dobrego, 
zaowocowały w tę pamiętną sobotę. 

Zgodnie z tradycją i dzięki różnym po-
wiązaniom pogoda oczywiście dopisała. 
Od samego rana zjeżdżali się do nas tak 
zawodnicy, jak i kibice wraz z rodzinami 
i znajomymi, ale także ci, którzy chcieli 
po prostu miło spędzić czas. 

Częścią sportową naszego przedsięwzięcia 
był turniej, w którym wzięło udział 16 
zespołów z Belgii (Antwerpia, Bruksela, 
Kortrijk) i Holandii. 

Niezmiennie wysoki poziom, mnóstwo 
emocji oraz zaangażowania, zakończy-

ły się zwycię-
stwem naszych 
przyjaciół z 
Kortrijk, czego 
im serdecznie 
gratulujemy! 
„Etatowi” wy-
grywający, ze-
spół Polonii, 

musiał się tym razem zadowolić czwar-
tym miejscem. 

Przez cały dzień, i to chyba było naj-
ważniejsze, zbieraliśmy w każdy możli-
wy sposób pieniążki na pomoc w lecze-
niu dwuletniego Natanka z Antwerpii. 
Dzięki sprzedaży różnych rzeczy, które 
przekazali mam nasi sponsorzy, sympa-
tycy, a także po prostu ci, którzy chcieli 
w jakikolwiek sposób pomóc, oraz z 
licytacji niezliczonych siatkarskich ga-
dżetów, udało się zebrać rekordową 
kwotę około 12.000€!!! Mimo rosną-
cych na każdym kroku cen absolut-
nie wszystkiego, Polacy po raz kolejny 
pokazali, jak wielkie mają serca i jak 
bardzo potrafi ą się zmobilizować, by 
komuś pomóc. 

Niniejszym składamy najserdeczniej-
sze podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, by III Polonijny 
Turniej Siatkówki mógł się w ogóle 
odbyć (Kamil Kancerek, BRAWO 
TY!) oraz naszym gościom z ich otwar-
tymi portfelami. 

Piotr Groszewski
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 Przegląd prasy polskiej 
Aplikacja mObywatel 
odpowiednikiem dowodu 
osobistego 
Rząd planuje w II kwartale br. przyjąć 
ustawę, która ma zrównać w skutkach 
prawnych dokumenty elektroniczne z 
analogicznymi dokumentami wydawa-
nymi i funkcjonującymi w formie trady-
cyjnej. Chodzi m.in. o to, aby aplikacja 
mObywatel była mobilnym odpowied-
nikiem dowodu osobistego. 

W obecnym stanie prawnym dokumen-
ty elektroniczne nie są w pełni zrównane 
w skutkach prawnych z analogicznymi 
dokumentami wydawanymi i funkcjo-
nującymi w formie tradycyjnej, a przez 
to często nie są uznawane w relacjach 
obywatel – urząd, obywatel – obywatel 
czy obywatel – biznes. 

Potrzeba zrównania w skutkach praw-
nych e-dokumentów z wydanymi trady-
cyjnie i wskazania, w których sytuacjach 
można je stosować, sygnalizowana była 
przez administrację, biznes oraz obywa-
teli. 

Projekt zrównuje pod względem praw-
nym dokumenty cyfrowe, obsługiwane 
w aplikacji mObywatel, z analogicznymi 
dokumentami w tradycyjnej nieelektro-

nicznej formie – w szczególności do-
precyzowuje warunki wykorzystywania 
i uznawania dokumentu elektroniczne-
go, obsługiwanego przy użyciu aplikacji 
mObywatel, który służyć ma jako mo-
bilny odpowiednik dowodu osobistego. 

PAP 

Od 1 lipca duże zmiany 
w wynagrodzeniach 
Szykuje się wzrost wynagrodzeń wielu 
Polaków. Wszystko z powodu obniżenia 
progu podatkowego z 17 do 12 procent. 
Przy rocznych zarobkach do 120 tys. zł 
niższa o 5 pkt proc. stawka oznacza ob-
niżenie podatku o blisko 30 procent. 

Gwarantowane poziomy najniższych 
wynagrodzeń wzrosną w zależności od 
grupy o 17 do 41proc., przy czym śred-
nio najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
wzrośnie od lipca o 30 proc. Podwyżki 
płacy minimalnej w drugim półroczu 
2022 roku dla pracowników ochrony 
zdrowia kosztować będą ponad 7 mld zł. 

Na zmianach od 1 lipca skorzystają także 
przedstawiciele zawodów medycznych. 

fi nanse.wp.pl 

Od 6 lipca nowe 
wyposażenie samochodu. 
I nowy wydatek! 
Czarne skrzynki w samochodach, zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, 
mają być obowiązkowe w nowych mo-
delach samochodów od 6 lipca 2022 r. 

Dotyczy to wszystkich no-
wych samochodów, które będą 
przystępować do procesu homologacyj-
nego. 

Pojazdy, które zostały wyprodukowane 
przed lipcem i pozostają w sprzedaży, nie 
będą musiały od razu być wyposażane w 
urządzenia rejestrujące. Ale już od 2024 
roku każdy pojazd, produkowany na 
terenie Unii Europejskiej będzie obliga-
toryjnie wyposażony w taki rejestrator. 

Tzw. czarne skrzynki będą niewielkimi 
urządzeniami montowanymi w miej-
scach niewidocznych dla kierowcy. Nie 
będą rejestrowały ani obrazu, ani dźwię-
ku. 

Analogicznie jak czarna skrzynka w 
lotnictwie, ta montowana w pojazdach 
to nic innego jak rejestrator, który zbie-
ra dane dotyczące parametrów jazdy. 
Urządzenie ma rejestrować m.in. pręd-
kość, użycie hamulca, aktywność tempo-
matu czy zapięcie pasów bezpieczeństwa. 

Rejestrowanie danych ma startować na 
5 sekund przed ewentualnym wypad-
kiem, a dane mają pomóc rozstrzygnąć 
przyczyny takiego zdarzenia. Władze UE 
deklarują, że informacje z czarnej skrzyn-
ki będą mogły być udostępnione na po-
lecenie organów ścigania i tylko wtedy. 

Obowiązkowy montaż dodatkowego 
wyposażenie może wpłynąć na ceny no-
wych pojazdów. Koszt czarnej skrzynki 
to około 400 zł. 

motofakty.pl 

obywatel.gov.pl

Dotyczy to wszystkich no-
wych samochodów, które będą 
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Bezwarunkowy dochód 
podstawowy dla kilku 
tysięcy Polaków 
Na Warmii i Mazurach rusza pilota-
żowy program bezwarunkowego do-
chodu podstawowego dla kilku tysięcy 
mieszkańców. W ciągu dwóch lat mają 
otrzymywać 1300 zł miesięcznie. W 
programie weźmie udział co najmniej 5 
tys. osób, ale ta liczba może zwiększyć się 
nawet do 30 tys. Celem wprowadzenia 
dochodu gwarantowanego jest zapewnie-
nie uczestnikom podstawowych potrzeb 
życiowych. 

Pilotaż obejmie gminy położone przy 
granicy z Rosją. Bezwarunkowy dochód 
podstawowy oznacza, że beneficjenci nie 
muszą spełniać określonych wymagań, 
po prostu otrzymują go wszyscy bez 
względu na sytuację życiową. 

Zwolennicy wprowadzenia bezwarunko-
wego dochodu uważają, że pozwoli on 
ograniczyć biedę, zmniejszyć nierówności 
społeczne oraz jest elementem aktywiza-
cji zawodowej. Dla przeciwników tego 
rozwiązania to „kolejny socjal”, który 
„przykuje do kanapy” osoby bezrobotne. 
Do tego jest to kosztowne rozwiązanie. 
Rocznie uczestnik programu otrzyma 
15,6 tys. zł. A przy założeniu wsparcia 
5 tys. osób – łączny budżet wyniesie 78 
mln zł. 

W maju ubiegłego roku podobny eks-
peryment rozpoczęto w Niemczech – 
tam pilotaż potrwa 3 lata (122 osoby 
otrzymują 1200 euro). Z kolei pięcioletni 
program ma ruszyć w Katalonii, gdzie 5 
tysięcy osób będzie otrzymywać od 700 
do 900 euro i 300 euro na dzieci przez 
24 miesiące. 

money.pl 

Wejście na działkę  
bez zgody właściciela 
Rząd przygotowuje zmiany w przepisach, 
które mają przyspieszyć realizację inwe-
stycji drogowych, kolejowych, wodnych 

i przeciwpowodziowych. Oznacza to, że 
zarządca drogi będzie mógł bez zgody 
właściciela lub użytkownika wieczyste-
go wejść na teren nieruchomości objętej 
decyzją o środowiskowych uwarunkowa-
niach, aby przygotować roboty budowla-
ne. Robotnicy będą mogli wykonać na 
działce np. prace geologiczne. 

Jeśli właściciel lub użytkownik wieczysty 
działki w ciągu 30 dni od otrzymania 
wniosku o zgodę na udostępnienie nie-
ruchomości nie wyrazi zgody, zarządca 
będzie mógł wystąpić do wojewody – 
który zielone światło da w przypadku 
dróg krajowych; lub do starosty (drogi 
powiatowe i gminne). 

Zarządca drogi będzie miał prawo do 
przygotowania pobliskiej inwestycji. 
Mowa m.in. o pracach ziemnych czyli 
geologicznych lub archeologicznych. Po 
zakończeniu procesu robotnicy mają jed-
nak przywracać nieruchomość do stanu 
poprzedniego. W sytuacji, gdy to nie bę-
dzie możliwe, przysługiwać ma odszko-
dowanie, uwzględniające też ewentualny 
spadek wartości działki. 

Nowe przepisy ułatwią także czynno-
ści na działce o nieuregulowanym sta-
nie prawnym lub w przypadku braku 
w katastrze nieruchomości danych, które 
pozwolą ustalić jej właściciela lub użyt-
kownika wieczystego. 

money.pl 

Ważna zmiana  
w Kodeksie pracy 
Czas pandemii, lockdownu i pracy 
poza biurem wymusił na rządzą-
cych uregulowanie kwestii pracy 
zdalnej. Tak zwany home office 
będzie wpisany w Kodeks pracy. 
Rada Ministrów przyjęła projekt 
jego nowelizacji. Rozwiązania, 
dotyczące pracy zdalnej, mają za-
stąpić obecne przepisy o telepra-
cy i przepisy ustawy covidowej 
w tym zakresie. 

Zgodnie z projektem zasady pracy zdal-
nej mają być określone w porozumieniu 
zawartym ze związkami zawodowymi. 
A jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozu-
mienia albo u danego pracodawcy nie 
działają zakładowe organizacje związko-
we, w wewnętrznym regulaminie zakładu 
pracy, odpowiednio z uwzględnieniem 
ustaleń ze związkami albo po konsultacji 
z przedstawicielami pracowników. 

Praca zdalna ma być tylko dobrowolna. 
Pracodawca nie będzie mógł zmusić pra-
cownika do świadczenia pracy zdalnej. 
Wyjątkiem byłby stan nadzwyczajny, 
stan epidemii albo czasowa niemożność 
zapewnienia BHP w  zakładzie pracy 
z powodu siły wyższej. 

Zgodnie z nowymi przepisami praco-
dawca, co do zasady, nie będzie mógł 
odmówić pracy zdalnej m.in.: rodzicom, 
którzy wychowują dziecko do czwartego 
roku życia; rodzicom i opiekunom, któ-
rzy opiekują się w rodzinie osobą z nie-
pełnosprawnością; kobietom w ciąży. 

W Kodeksie pracy ma znaleźć się rozwią-
zanie, zakładające, że miejsce pracy zdal-
nej będzie wskazywane przez pracownika 
i uzgadniane z pracodawcą. Pracodawca 
będzie też zobowiązany pokryć koszty 
wykonywania pracy zdalnej przez pra-
cownika. 

money.pl

 Opracowała: 
Katarzyna Frankowska
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Słodka niespodzianka z okazji Dnia Dziecka

01 czerwca 2022 r. przypada 
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z 
okazji tego święta naszą szkołę odwiedzili 
wyjątkowi goście: Pan Ambasador RP 
w Królestwie Belgii Rafał Siemianowski 
wraz z Małżonką oraz w imieniu Pana 
Ambasadora Ukrainy w Królestwie 
Belgii, Pani Vladislawa Litiaga. Ich wi-
zyta była przemiłą niespodzianką dla 
naszych polskich i ukraińskich uczniów, 
zwłaszcza, że złożone dzieciom życzenia 
osłodzili oni przepysznym tortem, ozdo-
bionym symbolicznymi barwami naro-

dowymi Polski i Ukrainy oraz piękną 
ilustracją naszego licealisty. 

Dzieci ukraińskie zaprezentowały się 
wzruszającym programem artystycznym, 
a Pani Vladislawa Litiaga z Ambasady 
Ukrainy przekazała komplet lektur do 
biblioteki szkolnej. Wydarzenie zamknę-
ła prezentacja naszych doświadczeń, 
projektów i wspólnej nauki z dziećmi 
ukraińskimi, które są na uchodźstwie 
w Belgii. Był to dla wszystkich bardzo 
radosny dzień. 

Wycieczka szkolna 
Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka Rada Rodziców działająca 
w naszej szkole zaprosiła wszystkich 
uczniów na wycieczkę. Starsi uczniowie 
wybrali się do kina UGC, młodsi zaś 
odwiedzili ZOO w Antwerpii, gdzie 
mieli okazję zobaczyć niespotykane na 
co dzień zwierzęta pochodzące z różnych 
kontynentów. Jedni i drudzy doskonale 
się bawili i przyjemnie spędzili czas! Bez 

wątpienia po miesią-
cach kwarantanny i 
izolacji, taka integra-
cja była doskonałym 
pomysłem. 

Dziękujemy raz jesz-
cze Radzie Rodziców! 

Enigma i pies Sambo  
– oryginalne zajęcia historyczne 

28 maja, w sobotę, gościliśmy w na-
szej szkole delegację Instytutu Pamięci 
Narodowej w składzie: Dyrektor 
Centrum Edukacyjnego Przystanek 

Historia – Pan Łukasz Witek, 
Pani Julia Kilanowska oraz Pan 
Paweł Rudaś. 

Podczas tej wizyty nasi ucznio-
wie mieli okazję wzięcia udziału 
w niezwykle ciekawych warsz-
tatach historycznych, specjalnie 
dla nich prowadzonych przez 
naszych gości. 

Dzieci młodsze obejrzały film z cyklu 
„Co by było, gdyby zwierzęta mówi-
ły?” z psem Sambo w roli głównej (pies 
Eugeniusza Bodo, opowiadający o Polsce 

dwudziestolecia międzywojennego). 
Później uczniowie wypełnili karty pracy 
oceniające ich wiedzę i spostrzegawczość. 
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Dodajmy, że cykl „Co by było, gdyby 
zwierzęta mówiły?” jest autorskim projek-
tem edukatorów Centralnego Przystanku 
Historia. To seria fi lmów animowanych, 
w których słynne zwierzęta opowiadają 
o historii Polski. Każdemu tytułowi to-
warzyszą karty pracy, które w atrakcyjny 

sposób utrwalają zdobytą wiedzę. 

Dla starszych uczniów Pani Julia 
Kilanowska przygotowała doskonały 
wykład i prezentację na temat maszyny 
szyfrującej „Enigma”. Po nich ucznio-
wie nie tylko spróbowali własnych sił w 

rozszyfrowywaniu zapisanych różnymi 
kodami informacji, ale też sami tworzyli 
zaszyfrowane wiadomości do prowadzą-
cej zajęcia. Wszyscy doskonale się bawi-
li, ucząc się przy okazji czegoś nowego. 
Serdecznie dziękujemy edukatorom za 
pouczające spotkanie! 

Nasi uczniowie laureatami 
konkursu „Być Polakiem” 
Z wielką radością i ogromną dumą pra-
gniemy poinformować, iż nasi uczniowie: 
Wiktor Giedroyć-Juraha, Julia Pyzio oraz 
Natalia Giedroyć-Juraha zostali tegorocz-
nymi laureatami prestiżowego konkursu 
„Być Polakiem”. 

Wiktor przygotował pracę pisemną pt. 
„Jestem Polką, Polakiem, ale też oby-

watelem świata”, Julia – „Spotkanie z 
Polakiem, który jest dla mnie wzorem, 
bohaterem, idolem”, natomiast Natalia 
zaprezentowała pracę: „Historia mojej 
rodziny”. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wy-
granej!!! 

Pieniądze rządzą światem? 
– lekcja według konkursowego scenariusza 
W sobotę 14 maja klasy 5a i 4b wzięły 
udział w niezwykłych zajęciach wiedzy 
o Polsce. Nie mówiliśmy na nich o kró-
lach, wojnach czy krajobrazach geogra-
fi cznych, ale o… pieniądzach. 

Były to zajęcia przeprowadzone według 
scenariusza „Pieniądze rządzą świa-
tem?” nagrodzonego w konkursie NBP 
„Zanim wydam”. 

W czasie lekcji uczniowie nie tylko zapo-
znali się z historią polskich banknotów, 
obejrzeli pieniądze obiegowe oraz mo-
nety okolicznościowe, czy wcielając się 
w rozbitków, starali się zdobyć potrzeb-
ne im rzeczy, używając jedynie handlu 
zamiennego, ale dodatkowo tworzyli 
„gotówkę” według własnego projektu. 
Ich banknoty były pomysłowe, barwne 
i niezwykle oryginalne! 

Życzenia wakacyjne 
Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów 

czas wakacji. Czas odpoczynku od nauki i porannego wstawania! 

Dziękując za wysiłek i współpracę, życzymy wszystkim Uczniom naszej szkoły oraz ich 

Rodzinom, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie 

się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie 

się dobrze na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami! 

Odpoczywajcie i nabierajcie sił na kolejny rok szkolny. Wierzymy 

bowiem, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci i w doskona-

łych humorach we wrześniu. 

Grono Pedagogiczne Szkoły Polskiej w Antwerpii

się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie 



Osoba dorosła pracownik MaxiClean - 120e
Dzieci pracowników (3-10 lat) - 100e
Dzieci pracowników poniżej 3 roku życia - 50e
Osoba dorosła spoza MaxiClean - 125e
Dziecko osoby spoza MaxiClean - 105e
Dziecko poniżej 3 roku życia osoby spoza MaxiClean - 55e

Cennik:

Disneyland
Wyjazd z Brukseli, Antwerpii i Waregem, 21.08.2022

Przed nami wyjątkowe wycieczki i przygody, a to dopiero początek 
niespodzianek, które dla was przygotowaliśmy. 

01/07/2022 -15/07/2022, 16/08/2022 – 26/08/2022, od 08:00 do 17:30

Już niebawem następne spotkania z cyklu Siła Kobiet
naszymi gośćmi będą między innymi:

Monika Jankowska, Paulina Ryba, Beata Gryko,
Katarzyna Mazuś, Magdalena Świerczyńska.

Więcej informacji już wkrótce. 

Półkolonie Strefa Dobrego Czasu 
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Dzieci pytają Ambasadora  
- wywiad z panem Rafałem Siemianowskim, 

Ambasadorem RP w Brukseli 

W sobotę, 28 maja uczniowie Instytutu Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lot-
ników w Gandawie mieli zaszczyt spotkać się z panem Rafałem Siemianowskim, 
który od 20 listopada 2021 roku pełni funkcję Ambasadora RP w Królestwie Belgii. 

Niecodzienny wywiad w wyjąt-
kowym miejscu był niezwykłą 
inspirującą lekcją dla każdego z 
uczniów. 

Rafał Siemianowski, ur. 25 października 
1980 roku w Opolu. Ukończył studia 
w zakresie stosunków międzynarodo-
wych na Uniwersytecie Warszawskim, 
absolwent Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej, a także IESE Business 
School w Barcelonie. Stypendysta 
Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego na 
Georgetown University w Waszyngtonie

Odbywał praktyki m.in. w ambasadzie 
RP w Bernie, prefekturze Departamentu 
La Manche we Francji oraz w Dyrekcji 
Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych 
Komisji Europejskiej. 

Pracował w Urzędzie 
Marszałkowskim Woje-
wództwa Opolskiego. W la-
tach 2006-2012 i 2015-2021 
zatrudniony w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów od 
stanowiska gł. specjalisty po 
zastępcę Szefa KPRM. W 
latach 2012-2015 radca ds. 
politycznych oraz współpracy 
naukowej i akademickiej w 
Ambasadzie RP w Londynie. 
Był także członkiem rady 
Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej. Od 20 listopa-
da 2021 r. Ambasador RP w 
Królestwie Belgii 

Dzień dobry, Panie Ambasadorze. 
Dziękujemy, że zgodził się Pan 
na wywiad z nami. Jesteśmy za-
szczyceni i trochę onieśmiele-
ni spotkaniem z prawdziwym 
Ambasadorem w prawdziwych 
salonach Ambasady. Mamy wiele 
pytań i jesteśmy bardzo ciekawi 
Pana odpowiedzi. 

Zaczniemy od najważniejszego 
pytania. Kim jest Ambasador i co 
należy do jego obowiązków? 
Ambasador jest przedstawicielem danego 
państwa w innym państwie. Ja jestem 
przedstawicielem Polski w Królestwie 
Belgii. Reprezentuję Polskę jako kraj, 
będąc przedstawicielem polskiego rządu 
w Belgii. 

Urzędują natomiast w Brukseli jeszcze 
dwaj ambasadorowie reprezentujący 
Polskę przy organizacjach międzynaro-
dowych – Ambasador RP przy Unii 
Europejskiej i Ambasador RP przy 
NATO. 

Moim zasadniczym obowiązkiem 
jest reprezentowanie naszego kraju. 
Przedstawiam stanowisko rządu pol-
skiego w różnych sprawach władzom 
belgijskim. 

Na przykład teraz, kiedy państwa – w 
związku z wojną w Ukrainie – ustala-
ją wspólne stanowisko wobec Rosji, ja, 
jako przedstawiciel Polski, rozmawiam 
z przedstawicielami Belgii, żeby się do-
wiedzieć, co na ten temat myślą. 

Moim ważnym zadaniem jest także 
promowanie polskiej gospodarki, czyli 
pomaganie polskim przedsiębiorcom 
mającym swoje firmy na terenie Belgii, a 
także zachęcanie belgijskich inwestorów, 
by rozwijali swoją działalność w Polsce. 

Do moich obowiązków należy też pro-
mowanie polskiej kultury, sztuki, nauki.

Bardzo ważnym i zarazem niezwykle 
przyjemnym aspektem mojej pracy jest 
współpraca z belgijską Polonią, polegająca 
m.in. na wspieraniu polskich stowarzy-
szeń, także organizacji edukacyjnych, jaką 
jest między innymi wasz Instytut. 
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Co trzeba zrobić, żeby 
zostać ambasadorem i 
ile lat trwają przygoto-
wania? 
Bezpośrednie przygotowania 
trwają kilka miesięcy przed 
przyjazdem do danego kra-
ju. Mają miejsce odpowied-
nie szkolenia, by między 
innymi jak najlepiej poznać 
kraj, do którego się wyjeżdża. 
Oczywiście ukończenie stu-
diów, w moim przypadku są 
to stosunki międzynarodowe, 
jest niezbędne do sprawowa-
nia funkcji ambasadora. 

Przyszły ambasador musi zo-
stać zaakceptowany w Polsce 
przez trzy organy: ministra spraw za-
granicznych, premiera i prezydenta. 
Ostatecznie prezydent podpisuje listy 
uwierzytelniające, czyli listy potwierdza-
jące, że dana osoba jest ambasadorem. 
Są one wystawiane przez głowę danego 
państwa i przedkładane głowie państwa, 
do którego jest się wysłanym, w moim 
przypadku królowi Belgów. 

Czy lubi pan być ambasadorem i 
co sprawia panu największą przy-
jemność? 
Bardzo lubię swoją pracę, największą 
przyjemność sprawia mi spotykanie się 
i rozmowa z ludźmi. Praca ambasado-
ra w dużym stopniu polega właśnie na 
reprezentowaniu własnego państwa na 
spotkaniach z przedstawicielami innych 
krajów. 

Jednym z moich najważniejszych spo-
tkań było przekazanie listów uwierzy-
telniających królowi Belgów, Filipowi. 
Uroczystość miała miejsce w Pałacu 
Królewskim. Był to wielki zaszczyt i 
okazja do kilkunastominutowej rozmo-
wy z królem. 

Panie Ambasadorze, wiemy, że w 
Anglii po nowego ambasadora, 

który ma przekazać głowie pań-
stwa list uwierzytelniający przy-
jeżdża królewska karoca lub kró-
lewska limuzyna. Czy w Belgii też 
jest taki zwyczaj? 
Pracowałem w polskiej Ambasadzie w 
Londynie przez 3 lata i potwierdzam, 
że w Wielkiej Brytanii można na taką 
uroczystość pojechać królewską karocą. 
W Belgii ceremonia wręczania listów 
uwierzytelniających jest także rozbudo-
wana. Do Pałacu Królewskiego pojecha-
łem wysłaną przez dwór króla limuzyną 
w eskorcie policyjnych motocyklistów 
na sygnale. Przy wejściu towarzyszył mi 
orszak ubranych w historyczne stroje 
żołnierzy na koniach. 

Różnica między Belgią a Wielką Brytanią 
jest taka, że w Londynie można na 
uroczystość zabrać członków rodziny. 
W Belgii jest to niemożliwe, gdyż spo-
tkanie traktowane jest jako służbowe. 
Ambasador może zabrać ze sobą mak-
symalnie trzech współpracowników. 

Co jest największą trudnością w 
byciu ambasadorem? 
Ambasador musi również wypełniać 
obowiązki poza godzinami pracy, popo-
łudniami, wieczorami czy w weekendy, 
gdyż wtedy odbywają się często wydarze-

nia polonijne. Największym 
problemem jest znalezienie 
czasu na życie rodzinne i na 
własne zainteresowania. To 
jest największe wyzwanie. 
Staram się dlatego uczest-
niczyć w różnych wydarze-
niach, jeśli to tylko możliwe, 
z rodziną: żoną i córką. I tak 
na przykład w ostatnią sobo-
tę byliśmy razem na paradzie 
olbrzymów w Leuven. 

Jak wygląda zwykły 
dzień ambasadora? 
Rano odwożę córkę do szko-
ły. Potem zaczynam pracę. 
Moja praca to spotkania z 

ludźmi, w tym oczywiście ze 
współpracownikami w ambasadzie, ale to 
także w dużym stopniu praca przed kom-
puterem. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 
Warszawie, któremu przekazujemy różne 
informacje. Interesuję się oczywiście też 
tym, co dzieje się w Belgii, muszę być 
na bieżąco z wydarzeniami politycznymi 
i gospodarczymi. Spotykam się z poli-
tykami, dyplomatami, dziennikarzami, 
działaczami polonijnymi, a także z przed-
stawicielami instytucji religijnych, organi-
zacji gospodarczych czy ze sportowcami, 
jak np. z mieszkającym od lat w Belgii 
panem Włodzimierzem Lubańskim 
z okazji jego 75. urodzin. Ambasador 
zobowiązany jest do udziału w świętach 
narodowych Polski, Belgii oraz innych 
państw. Są też dni, kiedy wyjeżdżam po-
za Brukselę – do Antwerpii, Gandawy, 
Brugii czy Leuven. 

Jak pan spędza czas wolny, jakie 
ma pan hobby? 
Jeżeli chodzi o moje hobby, to lubię czy-
tać książki dotyczące historii Polski lub 
Europy, ale niestety brak wolnego czasu 
powoduje, że ich stos do przeczytania 
ciągle rośnie. Lubię też spędzać czas z cór-
ką, Obecnie odkrywamy uroki ogródko-
wego badmintona. Prawie każdą wolną 
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chwilę wykorzystujemy na 
nasze rozgrywki. 

Kto wygrywa? Pan, czy 
córka? 
Córka robi tak szybkie 
postępy, że pewnie nie-
bawem mnie prześcignie. 
Niedawno zapytała, czy są 
w Brukseli zajęcia z bad-
mintona, więc sądzę, że 
jej się ta dyscyplina bardzo 
podoba. 

Czy ambasador zawsze 
nosi garnitur? Czy lubi pan taki 
strój? 
Dobrze czuję się w garniturze. Moja szafa 
zdominowana jest właśnie przez garnitu-
ry. To prosty, klasyczny strój, niewyma-
gający wielkiej fantazji. Niestety, kiedy 
zdarza się, że spotkanie wymaga mniej 
oficjalnego stroju, wtedy mam mały kło-
pot i zawsze proszę o pomoc żonę, która 
potrafi doskonale doradzić. 

Strój ambasadora musi być dostosowany 
do sytuacji. Określa to bardzo szczegóło-
wo protokół dyplomatyczny i etykieta. 
Niektóre wydarzenia wymagają mniej, 
niektóre bardziej oficjalnego stroju. 

Przytoczę tutaj krótką historię. Moja 
córka nie wierzyła, że będę jechał do 
prawdziwego króla – myślała, że jest to 
wymyślona historia. Gdy jednak wie-
czorem, dzień przed ceremonią złożenia 
listów uwierzytelniających przymierza-
łem obowiązkowy frak (tzw. white tie – 
najbardziej elegancji ubiór męski), moja 
córka zaniemówiła i… uwierzyła. 

To są właśnie te wydarzenia, które wy-
magają włożenia konkretnego stroju. 

Jakie zna pan języki? 
Znam angielski i francuski. Belgia składa 
się z części francuskojęzycznej i nider-
landzkojęzycznej, ale większość spotkań 
dyplomatycznych i biznesowych w 

Brukseli odbywa się w języku angielskim. 

Przekazując listy uwierzytelniające w 
jakim języku zwracał się pan do króla? 

Z królem rozmawiałem po angielsku. 
Wcześniej musiałem zadeklarować pre-
ferowany język. Do wyboru były trzy: 
francuski angielski i niderlandzki. Można 
również wybrać inny język, ale wówczas 
konieczna jest obecność tłumacza. 

Panie Ambasadorze, jaka była pa-
na pierwsza praca? 
Kiedy skończyłem studia, pracowałem 
jako dziennikarz w telewizji regionalnej 
w Opolu. Razem z operatorem kamery 
jeździliśmy po Opolu i nagrywaliśmy 
materiały z ciekawych wydarzeń. 

Czy jako student pracował pan? 
Moje pierwsze doświadczenie dyplo-
matyczne miało miejsce właśnie pod-
czas wakacji po drugim roku studiów. 
Wówczas odbyłem miesięczny staż w 
Ambasadzie RP w Szwajcarii. Bardzo 
mi się podobało. 

Moja pierwsza praca, praca dziennika-
rza na dłuższą metę mi nie odpowiada-
ła, wolę bardziej uporządkowane zajęcie. 
Dziennikarz zupełnie nie wie, co w da-
nym dniu będzie robił, czy będzie rela-
cjonował jakiś wypadek samochodowy, 
czy rozmawiał z prezydentem miasta. 

Mając już jakieś doświadczenie 
z pracy studenckiej, mogłem 
porównać i wybrać to, co mi 
bardziej odpowiada. Praca am-
basadora jest bardziej przewidy-
walna i uporządkowana. 

Czy ma pan zwierzę domo-
we? 
Nie mam, choć moja córka 
bardzo chciałaby mieć domowe 
zwierzątko, ale ja jestem alergi-
kiem. 

Czy ambasador jada spe-
cjalne posiłki, czy gotuje dla pana 
kucharz? 
W domu oczywiście gotujemy sobie sa-
mi, zaczynając od śniadania, na które za-
zwyczaj jadamy z córką płatki z mlekiem. 

Owszem, jest w ambasadzie kucharz, 
który przygotowuje posiłki na różne 
przyjęcia, koncerty czy oficjalne spotka-
nia. 

Czy ma pan specjalnie ułożone 
menu? 
Nie mam specjalnego menu. Staram się 
poznać kuchnię danego kraju, w któ-
rym przebywam. Obecnie przekonuję 
się do owoców morza, które w Belgii 
są doskonałe. 

Jako ambasada staramy się promować 
– w ramach tzw. dyplomacji kulinarnej 
– również polskie jedzenie, takie jak pie-
rogi lub bigos. Ciekawe jest, że podczas 
szkolenia przygotowującego do pracy 
w ambasadzie sygnalizowano, żeby nie 
podawać czerwonego barszczu. 

Czy dlatego, że można się nim po-
brudzić? 
Pobrudzić się można wszystkim (śmiech), 
ale ta zupa jest mało znana na Zachodzie, 
ma bardzo intensywny czerwony kolor 
i może się różnie kojarzyć, na przykład 
z krwią. Z drugiej strony staramy się 
promować nadal bardzo mało znane za 
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granicą polskie wina, które często poda-
jemy do posiłków w ambasadzie. 

Czy często wraca pan w rodzinne 
strony? 
Staram się jak najczęściej. Belgia ma ten 
plus, że jeśli zaistnieje potrzeba, można 
szybko się przemieścić do Warszawy. 
Natomiast jeśli mówimy o pracy pol-
skich ambasadorów, pamiętajmy, że są 
ambasady ulokowane bardzo daleko od 
Polski. 

A teraz zagadka dla was: W jakim 
kraju znajduje się najbardziej od-
dalona od Polski Ambasada RP?  
Gabriel: Ambasada RP w Nowej 
Zelandii.

Tak, Nowa Zelandia. Zatem polski am-
basador w Nowej Zelandii, Australii czy 
gdzieś w Ameryce Południowej nie może 
tak szybko i łatwo dojechać do domu. 

Czy dużo pan podróżuje? Jaki jest 
pana ulubiony kraj i gdzie się panu 
najbardziej podoba? 
Obecnie dużo podróżuję po Belgii, na-
wet wczoraj byłem w okolicach Liège, 
gdzie zwiedzałem groty i zamek. Ale 
najbardziej podobały mi się wakacje na 
Wyspach Kanaryjskich. 

Panie Ambasadorze, jak czuje się 
pan w Belgii? Co było największym 
szokiem kulturowym, kiedy obej-
mował pan funkcję ambasadora? 
Co pana zdziwiło, a co pozytywnie 
zaskoczyło? 
Kiedy pracowałem w Kancelarii Premiera 
w Warszawie, dużo spraw prywatnych 
mogłem załatwiać wieczorami. Moją ulu-
bioną porą zakupów była godzina 21.00-
22.00. Nie przypominam sobie, abym 
u fryzjera w Polsce był wcześniej niż o 
godzinie 20.00. W Belgii o tej porze 
wszystko jest już zamknięte. Musiałem 
się dostosować i trochę przemodelować 
życie. Bardzo pozytywnie natomiast za-
skoczyło mnie zachowanie kierowców na 

drogach, którzy jeżdżą znacznie spokoj-
niej niż w Warszawie. Myślę, że kierowcy 
w Polsce mogliby brać przykład z kierow-
ców jeżdżących w Belgii. 

Co pan sądzi o naszym pomyśle, 
aby co roku na Dzień Dziecka, 
rolę ambasadora przejęło dziecko 
polonijne? 
Bardzo ciekawy pomysł, choć ofi-
cjalnie nie jest to możliwe, ponieważ 
na tę funkcję powołuje prezydent.  
Możemy jednak pomyśleć o jakiejś innej 
atrakcji. To jest bardzo ciekawe pytanie 
i należałoby je przemyśleć. Będziemy 
w kontakcie, by je doprecyzować, gdyż 
uważam, że taka aktywność dzieci jest 
bardzo ważna. 

Do jakiej szkoły chodzi pana cór-
ka? 
Moja córka chodzi do szkoły belgijskiej, 
francuskojęzycznej w Brukseli. W jej kla-
sie nie ma polskich dzieci, więc bardzo 
szybko przyswaja francuski. W środy 
natomiast chodzi do polskiej szkoły. 

Jak pan długo jeszcze zostanie 
Belgii? 
Zwyczajowo misja ambasadora trwa 4 
lata. Może być skrócona lub wydłużona. 
To zależy oczywiście od różnych okolicz-
ności. 

Czy marzy pan o wyjeździe na ja-
kąś ulubioną placówkę? 
Na pewno chciałbym pracować gdzieś w 
Europie, a jeśli gdzieś dalej, to tylko na 
wakacyjne wyjazdy. 

Czy ambasador serfuje? 
Nie. Teraz natomiast częściej widuje się 
ambasadorów ubranych inaczej niż w 
stroje oficjalne, np. na sportowo. Może ja 
też sobie powinienem to wziąć do serca. 
Jako ambasador staram się podejmować 
inicjatywy ukierunkowane na sport, stąd 
też będziemy, jako ambasada, współor-
ganizatorami kolejnej edycji biegu Polish 
Run w Brukseli. 

Czy na co dzień pracuje pan w tym 
budynku? 
Teraz znajdujemy się w starym budyn-
ku ambasady, ja na co dzień pracuję w 
innym miejscu, niedaleko stąd. W tym 
budynku raczej odbywają się koncerty 
i inne wydarzenia. Przed wojną obecny 
budynek również służył polskim dyplo-
matom. W 1925 roku, jako państwo 
polskie nabyliśmy tę kamienicę i od tego 
czasu jest to nasza własność. W tej sali 
odbywają się koncerty, jak widzicie, tam 
stoi fortepian. Są trzy obrazy, na których 
widnieją ważne postaci, na jednym jest 
Joachim Lelewel, przez wiele lat miesz-
kający w Brukseli. 

Jakim autem jeździ ambasador? 
Służbowe auto to Volvo. 

Czy jedzie pan na wakacje do 
Polski? 
Tak. Urlop będę spędzał nad polskim 
morzem. 

Jaka jest pańska ulubiona potrawa? 
A jakie ulubione danie belgijskie?
Lubię bigos. 

Przekonuję się do owoców morza. 
Bardzo lubię flamandzkie danie: gulasz 
na piwie „Genstse stoverij” oraz belgijskie 
czekoladki. 

Czy ma pan Tik Toka? 
Nie mam Tik Toka. Mam konto na 
Facebooku. A jako ambasada, jak na 
razie, jesteśmy na Facebooku i Twitterze, 
ale mamy świadomość, że zachodzą 
zmiany w mediach społecznościowych, 
które trzeba brać pod uwagę. 

Panie Ambasadorze, dziękujemy 
za ciepłe przyjęcie w Ambasadzie 
i odpowiedzi na nasze pytania. 
Życzymy sukcesów i jak najwięcej 
radosnych chwil w Belgii.

Uczniowie Instytutu Języka  
i Kultury Polskiej im. Polskich 

Lotników w Gandawie
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 Turystyczne absurdy 
Pracownicy biur podróży z lubością przytaczają anegdoty powstałe na skutek 
zbytniej wyobraźni, wybujałej fantazji i wygórowanych żądań polskich turystów. 
Od siebie dodam, że wszystkie opisane poniżej zdarzenia rzeczywiście miały 
miejsce. 

• Pewna turystka, wyruszając w podróż 
do Egiptu, zapomniała o zabraniu 
ze sobą paszportu. Nie mogła go 
zatem okazać w trakcie odprawy na 
lotnisku i w konsekwencji nie zosta-
ła wpuszczona na pokład samolotu. 
Rozgoryczona i zdenerwowana kobie-
ta już następnego dnia złożyła rekla-
mację w biurze organizatora wyciecz-
ki. W uzasadnieniu napisała: „Żądam 
zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną 
wycieczkę. Uważam, że wina leży po 
stronie pracowników Waszego biura, 
którzy nie poinformowali mnie, że 
Egipt nie należy do Unii Europejskiej 
i dlatego na lotnisku wymagany jest 
paszport zamiast dowodu osobistego”. 

• Kilku zaprzyjaźnionych panów zde-
cydowało się wyjechać na afrykań-
skie safari. Po przyjeździe na miejsce 
okazało się, że program, przy-
gotowany przez organizatora 
wyjazdu, zasadniczo różnił się 
od ich oczekiwań. Po 
powrocie do Polski 
rozżaleni miłośnicy 
polowań złożyli w 
biurze turystycznym 
reklamację, w której 
zarzucili touroperato-
rowi, że „tam na miej-
scu nie było dostępu do 
broni i nie mogli polować 
na zwierzęta. Pozwolono im 
tylko robić zdjęcia”. 

• Pewna matka 
wysłała cór-
kę na za-
graniczne 
wojaże. 

Po powrocie do domu okazało się, że 
dziewczyna jest w ciąży. Zapobiegliwa 
kobieta zażądała od organizatora wy-
cieczki odszkodowania za to, że córka 
będąc na wakacjach zaszła w ciążę. W 
uzasadnieniu napisała: „w basenie, w 
którym pływała córka, pływały rów-
nież małe plemniki i to właśnie dzięki 
nim doszło do zapłodnienia”. 

• Inna turystka zażądała od touropera-
tora fi nansowej rekompensaty za to, 
że przeziębiła się w trakcie podróży, 
co było przyczyną jej zmarnowanego 
urlopu. Twierdziła, że „w trakcie lo-
tu samolotem ktoś zostawił uchylone 
okno i musiała siedzieć ponad trzy 
godziny w przeciągu i ją zawiało”. 

• Klient biura podróży, organizujące-
go pobyt w Egipcie, po zakończeniu 
turnusu wypunktował słuszne według 
niego zarzuty i zażądał odszkodowania 
za zmarnowane wakacje. Głównym 

powodem jego niezadowole-
nia było hotelowe jedzenie. 
Jak powszechnie wiadomo, 
w krajach arabskich jedzenie 
wieprzowiny jest zakazane. 
Jednak klient poczuł się 
oszukany, ponieważ ani 
razu w trakcie jego pobytu 
w tym hotelu nie podano 

mu na obiad schabowego, 
wieprzowych żeberek ani 

golonki. 

• Para podróżnych po 
powrocie z urlopu wystąpiła 
do biura podróży z reklamacją 
odnoszącą się do zbyt mono-
tonnego jedzenia w opcji all 

inclusive. Opisali to w następujący 
sposób: „Jedzenie w tym hotelu było 
bardzo monotonne. Pierwszego dnia 
spróbowaliśmy wszystkich potraw, 
które były dostępne. W kolejnych 
dniach te posiłki ciągle się powtarza-
ły”. 

Według pilotów i rezydentów, obsługu-
jących polskie grupy turystyczne, do ka-
nonu absurdalnych skarg na stałe weszły 
zażalenia i pretensje na: 

• wiatr znad Atlantyku, który wiał nie 
w tę stronę, 

• zbyt dużą ilość ludności pochodzenia 
arabskiego w Egipcie, 

• papugi zakłócające wypoczynek na 
Bali, 

• dojście na plażę: w jedną stronę z gór-
ki, ale w drugą niestety pod górkę, 

• za dużo Chińczyków w Pekinie, 
• tłok na plaży, 
• pływające w morzu ryby, 
• za mocno grzejące słońce, 
• słoną wodę, 
• zbyt wysokie palmy. 

Turyści zarzucają biura podróży lawiną 
skarg i zażaleń, z których znaczna część 
to absurdy niemające nic wspólnego z 
rzeczywistością. Szkoda, że niektórzy tu-
ryści nie potrafi ą zrozumieć, iż za kolor 
wody w morzu, zbyt gorące słońce, tłok 
na basenie czy za długi lot samolotem, 
organizatorzy wycieczek nie ponoszą od-
powiedzialności. 

Malwina Komysz 

Źródła: opinie – turystyczne.pl, 
podroze; onet.pl, travelmaniacy.pl
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Przyjaźń jest bezcenna  
– nasi uczniowie to wiedzą!
Wszystko, co dobre, szybko się kończy… niestety. Jednak korzystamy z każdego 
momentu, aby z radością przeżyć najpiękniejsze chwile w cudownym towarzy-
stwie. Dlatego ostatnie zajęcia roku szkolnego były poświęcone podsumowaniu 
całego roku nauki i wszystkich ciekawych i pasjonujących momentów, które 
najbardziej zapadły w pamięci uczennicom i uczniom Polskiej Szkoły im. Marii 
Skłodowskiej-Curie przy Stowarzyszeniu Daskalia w Leuven. Najstarsza grupa 
uczniów przeprowadziła wśród wszystkich kolegów i koleżanek krótką ankietę 
pt. „Przyjaciel to jest wielki skarb. Czy w polskiej szkole znajdziesz prawdziwych 
przyjaciół?” a rezultaty sondażu chyba mówią same za siebie: 

Hania to moja najlepsza przyjaciółka. Tak samo mówi 
po polsku jak ja. Spotykamy się w polskiej szkole każdej 
środy. Tu jest bardzo przyjemnie. Nauczyciele są tu też 
fajni i pomagają ci w trudnej sytuacji. Nasza szkoła nie 
jest za duża, dlatego wszyscy się tu przyjaźnią. 

Aleksandra klasa IV 

Chodzę do polskiej szkoły, aby poznać otaczający mnie świat i zdecydować 
o tym, jakie w nim miejsce zajmę. Zrozumieć, kim chcę być w życiu, rozu-
mieć wszystkie informacje i poznawać podobnych do mnie młodych ludzi… 
Chciałabym w przyszłości wybrać pracę, która mi się spodoba i otaczać się 
prawdziwymi przyjaciółmi bez względu na język. Poza tym jest super fajnie, 
a wycieczka klasowa do Polski pobiła wszystko! Polska Szkoła jest mega! 

Julia klasa VIII 
Każdego ranka w sobotę cierpię… 
Niechętnie wstaję, żeby iść na pierwszą lek-
cję. Ale nie mogę pominąć szkoły, wiem, że 
to dla mojego dobra. A potem, kiedy wi-
dzę kolegów i koleżanki, jest super! Mam 
wielu przyjaciół, z którymi spotykam się 
w polskiej szkole, dlatego po chwili nie 
pamiętam już o porannej niedogodności! 

Maciej klasa VII 

Przyjaźń dla mnie jest bardzo ważna. Wielu przyjaciół znalazłam 
w polskiej szkole, gdzie są dzieci w takiej samej sytuacji jak ja. 
Moim zdaniem warto chodzić do naszej szkoły, ponieważ są tu 
przede wszystkim bardzo fajni nauczyciele, którzy bardzo dobrze 
uczą. Najbardziej lubię historię Polski, to coś, czego nie nauczę się 
w szkole belgijskiej. W szkole są organizowane różne konkursy i 
akcje, w których biorę udział. Dlatego warto chodzić do naszej 
szkoły, dla przyjaciół, ciekawych zajęć i fajnych akcji. 

Gabriela klasa V 
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Do naszej szkoły naprawdę warto chodzić. Może nie jest 
wielka, ale według mnie to nawet lepiej. Na przerwach nie 
ma super hałasu i możemy porozmawiać zawsze z naszą 
panią. Wszystkie dzieci się lubią? No nie zawsze…, ale 
każdy ma jakiegoś swojego przyjaciela, z którym może 
spędzać czas. Nauczyciele są fajni i nigdy nie krzyczą. 
Mamy duży ogród, gdzie często gramy w różne gry. 
Chętni chodzą na różne zajęcia, na przykład na kółko 
teatralne. Mamy wiele imprez szkolnych, np. andrzejki, 
z okazji dnia chłopca, itp. Mamy dużo konkursów oraz 
wigilię klasową. Do naszej szkoły warto chodzić, bo we-
dług mnie jest po prostu najlepsza!!! 

Igor klasa VI 

W żadnej innej szkole nie ma takich nauczycieli jak u nas! Nasi 
koledzy i koleżanki czują się tutaj świetnie, robią różne ciekawe 
rzeczy. Najlepiej jest, kiedy w szkole są wydarzenia jak na święta, 
kiedy wszyscy organizują szkolną wigilię. Wtedy dzielimy się 
opłatkiem, śpiewamy kolędy i jest cudownie, głośno i radośnie. 
Obecna klasa 6 bardzo chętnie i zabawnie prowadzi dyskoteki 
i pomaga młodszym kolegom z 1 piętra. Nasza szkoła jest po 
prostu idealna… 

Milena klasa VIII 

Moje najlepsze przyjaciółki spotkałam w polskiej szkole. 
Spotykamy się po lekcjach, ale najprzyjemniej jest się razem 
uczyć w każdą sobotę. Jesteśmy bardzo zgrane i uwielbiamy 
razem się bawić. Chodzimy do naszej szkoły, bo można się 
w niej dużo nauczyć. Wszystkie lekcje są tu po prostu super, 
a pani najlepsza! 

Pola klasaIV 

Moich przyjaciół z polskiej szkoły spotykam również w 
szkole belgijskiej. Jest super, bo spotykamy się na tych 
samych zajęciach. Mamy podobne hobby i dużo spę-
dzamy czasu razem. Razem gramy w piłkę i bawimy się 
na dużym podwórku w szkole. 

Jonatan klasa V 

Foto: Monika Młodzianowska
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"Oscary" polskiej turystyki  
Polska Organizacja Turystyczna od 2003 roku organizuje konkurs na Najlepszy 
Produkt Turystyczny. Celem jest podnoszenie jakości oferty turystycznej poprzez 
kreowanie  i promowanie produktów, które nie tylko wyróżniają się atrakcyjno-
ścią turystyczną, ale również są nowatorskie, przyjazne turystom i dają wiele moż-
liwości spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób. Od 2008 r. przyznawany jest 
również Złoty Certyfikat – specjalna nagroda stworzona dla już certyfikowanych 
produktów turystycznych, które rozwijają się w unikalny i wyjątkowy sposób. 

Dotychczas jego laureatami 
zostały: Centrum Edukacji 
Ekologicznej Hydropolis, 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w 
Tarnowskich Górach, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
Żywe Muzeum Piernika, 
Industriada, Kopalnia Złota 
i Średniowiecznego Parku 
Techniki w Złotym Stoku, Park 
Nauki i Rozrywki Krasiejów, 
Szlak Architektury Drewnianej, 
Szlak Orlich Gniazd, Festiwal 
„Przystanek Woodstock”, Łódzka 
Manufaktura, Kanał Augustowski –Szlak 
Papieski, Szlak Zabytków Techniki.  

Zapraszamy do lektury na temat najcie-
kawszych produktów, z różnych części 
Polski, nagrodzonych w 2021. Może 
staną się inspiracją do pięknej i zaska-
kującej podróży po Polsce podczas nad-
chodzącego lata?  

ZŁOTY 
CERTYFIKAT 
- Centrum 
Edukacji 
Ekologicznej 
Hydropolis we 
Wrocławiu 
Hydropolis to unikatowe 
centrum wiedzy o wodzie, 
które łączy walory eduka-
cyjne z nowoczesną formą 
wystawienniczą. Jest także 

wyjątkowym przykładem rewitalizacji 
obiektu poprzemysłowego. Ekspozycja 
poświęcona wodzie mieści się w XIX-
wiecznym podziemnym zbiorniku wo-
dy czystej. Wystawa składa się z siedmiu 
stałych stref tematycznych, cyklicznych 
wystaw czasowych, specjalnej strefy dla 
dzieci oraz przestrzeni relaksu. W ofercie 
stałej Hydropolis, oprócz zwiedzania wy-
stawy, są warsztaty edukacyjne oraz zaję-

cia projektowe. W kalendarzu 
zapisały się na stałe wydarze-
nia organizowane w duchu 
less waste, których głównym 
zadaniem jest promowanie 
proekologicznych postaw i 
uwrażliwienie na problemy 
spowodowane zmianami 
klimatu. 

hydropolis.pl 

Geopark 
w regionie 
świętokrzyskim

Geopark Świętokrzyski to przede wszyst-
kim unikatowe walory geologiczne i 
związana z nimi opowieść, w którą 
wplecione są wątki związane z historią 
człowieka. To jeden z nielicznych ob-
szarów w Europie, na którym można 
prześledzić historię ponad pół miliarda 
lat zapisaną w skałach wyeksponowanych 
w licznych, udostępnionych turystycznie 

geostanowiskach.
geopark.pl 

Juromania – 
święto Jury 
Krakowsko-
Częstochowskiej   
na Sląsku
Trzydniowe święto Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej 
przypadające na trzeci week-
end września. Juromania łą-

Hydropolis we Wrocławiu

Geopark Świętokrzyski
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czy zamki położone na Szlaku Orlich 
Gniazd, jurajskie skały i jaskinie, Pustynię 
Błędowską, Dolinę Prądnika, miastecz-
ka jurajskie, Częstochowę i Kraków. Jura 
jest idealnym terenem do uprawiania 
wspinaczki, biegania, speleologii, tury-
styki kulturowej.

www.juromania.pl 

Rogalowe Muzeum  
w Poznaniu
Rogalowie Muzeum Poznania to miej-
sce, gdzie w przystępny i zaskakujący 
sposób można poznać tajniki wypieku 
oraz historię najbardziej cenionego wiel-
kopolskiego produktu regionalnego – ro-
gala świętomarcińskiego.   Muzeum 
mieści się w samym sercu miasta, 
na Starym Rynku w zabytkowej,  
500-letniej kamienicy renesansowej. 
Wizyta w Rogalowym Muzeum 
to  sesje prowadzone na żywo dla 

zgromadzonej widowni. Narracja toczy 
się wokół przygotowania rogala święto-
marcińskiego, który jest pretekstem do 
opowieści o historii, tradycjach i współ-
czesności Poznania 

rogalowemuzeum.pl 

Tykocin – Pomnik 
Historii na Podlasiu
Blisko 600-letnie miasto Tykocin jest 
jednym z najstarszych i najpiękniejszych 
zespołów urbanistycznych historycznego 
Podlasia. Przez Tykocin prowadzi szlak 
architektury drewnianej a samo miasto 
leży na szlaku rowerowym Green Velo. 
Wśród lokalnych atrakcji są zamek, 

Kiermusy i Muzeum Oręża Polskiego 
oraz jedyna w Polsce Europejska Wieś 
Bociania – Pentowo.

umtykocin.pl 

Żywe Muzeum 
Obwarzanka  
w Krakowie
Żywe Muzeum Obwarzanka to stosun-
kowo nowe miejsce na mapie Krakowa, 
którego misją jest interaktywne przedsta-
wienie ponad 600-letniej historii, tradycji 
i procesu produkcji obwarzanka krakow-
skiego. Odwiedzający muzeum goście, 
uczestnicząc w "warsztatach obwarzan-
kowych" mają możliwość poznania 

najsmaczniejszego symbolu Krakowa. 
www.muzeumobwarzanka.com  

Więcej informacji o Polsce i produk-
tach certyfikowanych znajdą Państwo 
na www.certyfikaty.polska.travel

Juromania

Tykocin zamek

Rogalowe Muzeum w Poznaniu

Żywe Muzeum Obwarzanka w Krakowie
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Szczęście odkładane na później 
Z cieszeniem się tym co mamy, z celebrowaniem życia jest trochę tak, że wiecznie 
odkładamy je na później. Mówimy, że teraz to nie, teraz to muszę się dorobić, że 
jak zdam egzaminy, jak zrobię specjalistyczne certyfikaty, jak odchowam dzieci, 
jak kupię apartament. Ooo, wtedy to pożyję i będę szczęśliwy. Wtedy to już na 
pewno. 

No i to „wtedy” jakimś dziwnym 
trafem wcale nie nadchodzi. Bo 
jak już odchowamy dzieci, jak 
już kupimy ten dom, to później 
i wnuki wypadałoby też odcho-
wać, a jak zdamy egzaminy w 
pracy to są kolejne, które też 
chcemy zdać aby awansować i 
nie zostać w tyle. I tak bez końca 
odkładamy nasze życie i szczęście 
na wielkie nigdy. 

A jak wielu z nas uważa, że 
wszystko co najlepsze już za nimi, 
że najważniejsze życiowe decyzje 
podjęte, a teraz to żeby jakoś 
tak dociągnąć do emerytury? 
I mówią to osoby w okolicach 
czterdziestki albo ledwie po. No 
i jak ta nasza jakość życia ma 
się do propagowanych ostatnio 
haseł w stylu „żyj pełnią swoich 
możliwości”, „bądź tu i teraz”, 
„doświadczaj”? Kiedy my wcale 
nie doświadczamy. Pędzimy byle 
szybciej, byle dalej, walczymy o 
przetrwanie, a na koniec często 
okazuje się, że tak szybko biegli-
śmy, że nic z tego, co było po drodze, 
nie pamiętamy. 

Co takiego się dzieje, że nie potrafimy 
się skupić na teraźniejszości i uznać, że 
nasze życie nie jest gdzie indziej, tylko 
właśnie teraz i tu, gdzie jesteśmy? Pęd, 
pęd i jeszcze raz pęd. A w tym pędzie 
stres i poczucie niepewności, poczucie 
braku bezpieczeństwa. Dzieje się tak za-
pewne po części dlatego, że jak się pędzi, 
to nie odczuwa się aż tak bardzo lęku. 

Bo czas i przestrzeń na refleksje zapewne 
skłoniłyby część z nas do odwiecznych 
rozważań z cyklu „mieć” czy „być”. A je-
śli skupić się na tym aspekcie pełni życia, 
który dotyczy „być”, życie pełne to życie 
mądre, to życie zbalansowane i uważne. 

We współczesnym świecie bycie super 
ambitnym, super pracowitym i super 
obowiązkowym uchodzi za jedną z naj-
większych cnót. Czy aby na pewno? Ileż 
to ja mam w swoim gabinecie umęczo-

nych do granic możliwości 
„pracusiów”. Ledwo chodzą 
z wyczerpania, nie dowidzą, 
nie dosłyszą, ale tyrają na 
granicy wytrzymałości, często 
siedem dni w tygodniu. Bo 
nowe auto, bo syn się buduje, 
bo córka się mebluje… i tak 
bez końca. 

A przecież nie musimy mieć 
wszystkiego, nie musimy mieć 
najlepszego, ani najdroższego. 
No, chyba że musimy, ale 
wtedy koniecznie zastanów-
my się nad tym, dlaczego 
musimy mieć „naj” i co się 
za tym głębiej kryje, a raczej 
jakie emocjonalne braki za tą 
potrzebą „naj” stoją? I dla ja-
sności dodam, że zdecydowa-
nie nie pochwalam całkowi-
tego rezygnowania z ambicji, 
wręcz przeciwnie. 

Cieszy mnie i buduje kiedy 
poznaję młode ambitne oso-
by. Tylko że naprawdę we 

wszystkim warto zachować umiar. I że 
wygórowane, wyśrubowane do granic 
możliwości ambicje czynią nam więcej 
złego niż dobrego, i są niesłychanie de-
struktywne. 

A porównania społeczne? To jest dopiero 
temat rzeka. Prawda, że ciężko jest być 
szczęśliwym i spełnionym człowiekiem, 
kiedy koleżanka właśnie wstawiła na so-
cial mediach zdjęcia z bajkowego urlopu 
na Malediwach? Szczęśliwi niech będą 
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ci, co nie posiadają social mediów i nie 
muszą się liczyć z konsekwencjami ich 
posiadania… 

No dobrze, to wszystko się tak łatwo 
mówi, ale przecież chyba nie da się cał-
kowicie uniknąć porównań społecznych, 
żyjąc koniec końców między ludźmi. Bo 
nawet jak my sami nie mamy tendencji 
do porównywania się, to inni nas w tą 
grę wciągają. Problemem jest jednak nie 
to, czy dokonywać porównań, bo nawet 
mimowolnie będziemy ich dokonywali, 
a raczej kiedy i jakich porównań doko-
nywać. 

Bo tak, jak łatwo znajdziemy osoby, na 
których tle wypadamy wspaniale (jako ci 
mądrzejsi, ładniejsi, młodsi, szczuplejsi i 
w ogóle fajniejsi), to z taką samą łatwo-
ścią znajdziemy też osoby, na tle których 
już nie będziemy się prezentowali tak ko-
rzystnie i atrakcyjnie. 

I to jest pierwszy powód, dla którego 
warto być ostrożnym i czujnym, kiedy 
już nam się włączy tendencja porów-
nawcza. Peleton cały czas biegnie i teraz 
trzeba tylko zadać sobie pytanie: czy ma-
my ochotę w tym biegu uczestniczyć, 
a jeśli tak to z jakiego powodu w nim 
uczestniczymy? 

A gdyby tak skoncentrować uwagę na so-
bie? I robić co możemy aby codzienność 
(tak, ta nasza najzwyklejsza codzienność) 
była dla nas źródłem radości, aby była 
wolna od smutku, niezadowolenia czy 
bólu? Tak po ludzku i z troską zadbać o 
siebie, o swoją energię, o zasoby, o głowę 
i o ciało. Żeby było zdrowe i sprawne (na 
tyle, na ile jest to oczywiście możliwe). 
Bo jeśli nie teraz to kiedy? I jeśli nie ja 
sam/sama to kto miałby to dla nas/za 
nas zrobić? 

Są w życiu każdego sprawy mniej i bar-
dziej ważne. I w pewnym sensie od tego, 
jak wygląda hierarchia tych spraw, tak 
też i wygląda nasze życie. Bo czy warto 

przywiązywać wagę do rzeczy błahych 
i nieistotnych? Czy warto sobie nimi 
zatruwać życie? Otóż umiejętność roz-
różniania spraw nieistotnych i bliskich 
naszemu sercu wydaje się dla poczucia 
naszego szczęścia podstawowa. 

A czy robimy w swoim życiu to, co jest 
dla nas ważne, i dlatego że chcemy to 
robić? No właśnie. I tu też zaczynają 
się schody. Idealną sytuacją jest robienie 
tego i działanie wokół tego, co się lubi. 
W ogóle cudownie jest, kiedy możemy 
zrobić ze swojej pasji pracę. Mniej się 
człowiek męczy i cierpliwości ma więcej. 

Działanie z wyboru sprawia nam za-
zwyczaj o wiele więcej przyjemności niż 
działanie z konieczności. Taki w związku 
z tym mamy wniosek: w im większym 
stopniu czujemy 
się sprawcami i 
organizatorami 
naszego życia, tym 
większe są szanse, 
że będziemy dzia-
łali z wyboru (a 
nie z przymusu). 
Jednym słowem 
warto być panem 
swego losu, bo wte-
dy można robić to, 
co się lubi, a nie to, 

do czego przymusza nas życie. 

Celebracja życia dotyczyć może zarówno 
momentów miłych i pięknych, jak i tych 
trudnych. Ważne, aby były to chwile 
zaopiekowane przez nas, czyli doświad-
czone w pełni, przeżyte, zauważone i 
najlepiej z kimś podzielone. 

Radość życia i umiejętność jego smako-
wania sprawia, że każda chwila nabiera 
znaczenia, a nasze nieuchronne prze-
suwanie się w głąb linii czasu staje się 
bardziej świadomym doświadczaniem, a 
nie walką o przetrwanie lub dzikim ga-
lopem nie bardzo sami wiemy za czym. 
Oddechu wakacyjnego (i nie tylko) 
Państwu życzę. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog 
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 Ja stary? – Wypraszam sobie! 
Starość jest określeniem co najmniej niezręcznym w stosunku do człowieka, który 
choć młodość ma już za sobą, wcale nie musi czuć się staro właśnie wtedy, kiedy 
ktoś inny uzna, że „on/ona już jest stary”. Jeśli ktoś sam uznał, że jest już stary i/
lub stuknęła mu 70-ka – nie szkodzi. Tym bardziej zachęcam do przeczytania tego 
artykułu. Jeśli już ktoś się upiera przy słowie starość, niech tu ono wystąpi, zwłasz-
cza że zamierzamy się z nim rozprawić i wskazać mu jego miejsce bliżej schyłku 
życia, a nie w kwiecie dojrzałego wieku. Istnieje opinia, że organizm człowieka 
zaczyna się starzeć już w momencie narodzin (podobno nawet wcześniej) i 
jest to proces ciągły oraz nieodwracalny. 

Starość i młodość 
Są jak strefy klimatyczne. Nie można 
wbić słupa i powiedzieć, że właśnie tutaj 
kończy się tropik i zaczyna strefa umiar-
kowana. Ludzie, fauna, fl ora, a nawet 
świat nieożywiony, tak dokładnej granicy 
respektować nie będą. Nie każdy musi się 
zgodzić również z tym, że na drodze jego 
życia ktoś wbije słup z napisem – starość. 
Ma przecież prawo, w zależności od po-
czucia humoru, zareagować np.: „zaraz, 
zaraz; stare to są dobre wino i skrzypce 
Stradivariusa, co tylko dodaje im smaku 
oraz szlachetności. A o tym, kiedy poczu-
ję się naprawdę stary, można będzie się 
dowiedzieć z mojego nekrologu”. 

Od zarania dziejów 
Człowiek musiał chronić się przed silniej-
szymi zwierzętami i zdobywać pożywie-
nie. Zasady współżycia społecznego nie 
były korzystne dla ludzi słabszych 
i starszych. Obowiązywały 
twarde, surowe i bezli-
tosne prawa natury. 

Przetrwali najsilniejsi, a starość była 
traktowana głównie jako słabość. 

Przez tysiąclecia ruch był wymogiem i 
oczywistością dnia codziennego, orga-
nizm człowieka do ruchu jest przysto-
sowany. Nie funkcjonuje prawidłowo, 
jeśli trwa w bezruchu jak ostryga przy-
czepiona do kamienia. Jest tak skonstru-
owany, że musi się ruszać, aby wszystkie 
procesy fi zjologiczne przebiegały normal-
nie, o zaniku mięśni nie wspominając. 
Ta oczywista oczywistość bywa jednak u 
ludzi w głębokim lekceważeniu i zapo-
mnieniu. Przecież teraz samochód, win-
da, ruchome schody… Cywilizacja dała 
nam wiele, ale odebrała naturalny ruch. 

Listonosz na spacer? 
Nie będziemy tutaj zachęcać przysłowio-
wego listonosza do spacerów, bo ma ich 

dosyć na co dzień. Ktoś zmęczony po 
całym dniu pracy marzy tylko 

o tym, żeby odpocząć. Ale 
jeśli np. ktoś nosi nieod-

powiednie obuwie, 

bo chce „wyglądać” i 
przez to niepotrzebnie 
męczy się podwój-
nie? Każda praca 
angażuje określo-
ne partie mięśni. 
A jeśli ktoś musi się 
ciągle schylać lub być 
pochylonym? 
A jeśli musi 
ciągle stać 
w jednym 
miejscu? 

Zmęczenie ma różne obli-
cza. Dlatego ważne jest okre-
ślenie wskazań i przeciwska-
zań do różnych rodzajów 
aktywności ruchowej. Nasz 
listonosz, pieszo pokonujący 
wiele kilometrów, może wiele z y -
skać uprawiając ćwiczenia siłowe bardziej 
statyczne, angażujące inne partie mięśni 
niż te, które są aktywne w jego pracy. 

Po pięćdziesiątce 
Sformułowanie „ludzie starsi, czyli po 
50 roku życia” występujące tysiącami 
w najróżniejszych publikacjach, powin-
no u osób w tym wieku – szczególnie 
tych, które mało się ruszają – wzmóc 
czujność. Co prawda w przeszłości 50-
ka była naprawdę podeszłym wiekiem, 
ale w przyszłości nie będzie ona jeszcze 

były korzystne dla ludzi słabszych 
i starszych. Obowiązywały 
twarde, surowe i bezli-
tosne prawa natury. 

dosyć na co dzień. Ktoś zmęczony po 
całym dniu pracy marzy tylko 

o tym, żeby odpocząć. Ale 
jeśli np. ktoś nosi nieod-

powiednie obuwie, 

bo chce „wyglądać” i 
przez to niepotrzebnie 
męczy się podwój-
nie? Każda praca 
angażuje określo-
ne partie mięśni. 
A jeśli ktoś musi się 
ciągle schylać lub być 
pochylonym? 
A jeśli musi 

Zmęczenie ma różne obli-
cza. Dlatego ważne jest okre-
ślenie wskazań i przeciwska-
zań do różnych rodzajów 
aktywności ruchowej. Nasz 
listonosz, pieszo pokonujący 
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nawet półmetkiem życia. A teraz? To 
zależy od każdego z osobna. 

Pora na cytat z www.sportconnect.pl: 
„Badania niezbicie pokazują, że należy 
przywrócić starszym osobom «chęć» 
do uprawiania adekwatnych do wieku 
ćwiczeń fizycznych, ponieważ nie ma 
żadnych biologicznych barier, które by 
taką aktywność mogły wykluczać. Jeśli 
statystycznie 1 osoba na 10 w tym wieku 
prowadzi aktywność ruchową, to jest to 
zdecydowanie za mało, a wyraźne pogor-
szenie stanu zdrowia takich osób wiąże się 
przede wszystkim z niedostateczną ilością 
czasu poświęcaną na zajęcia ruchowe”. 

Mity 
Wielu ludzi starszych sądzi, że zajęcia 
ruchowe nie są im potrzebne z różnych 
powodów. Że są wątli i słabi, że ćwicze-
nia są niebezpieczne, że tylko energiczne 
ćwiczenia mają sens, a w ogóle to czują 
się zmęczeni i… starzy. Ale to nic innego, 
jak błędne koło, spowodowane właśnie 
brakiem ruchu. Od innych ewentual-
nych skutków aż skóra cierpnie, więc 
nie będziemy ich tutaj wymieniać. 

Wystarczy wspomnieć o naszej poczci-
wej „pompce”, która bije raz szybciej, raz 
wolniej, oraz o podatności na depresję i 
stany lękowe z powodu braku ruchu, a 
także o łamliwości kości i bólach stawów. 

Wykaz ćwiczeń? 
– Dobre sobie! To tak, 
jakby w instrukcji ob-
sługi nowego telewizora, 
przeczytać punkt pierw-
szy – Włączyć do prądu! 
Gdzieniegdzie można ta-
kie instrukcje spotkać, ale 
jeśli tutaj chcielibyśmy 
coś takiego „wciskać”, to 
ten artykulik odniósłby 
skutek odwrotny do za-
mierzonego. Nikt nikogo 

o brak wyobraźni nie posądza, a i nie 
chodzi o to, aby rozwijać tylko mięśnie 
twarzy poprzez ironiczny uśmieszek. 

Niko Niko, Tanaka 
Dwa pierwsze słowa po japońsku znaczą 
uśmiech, a trzecie, to nazwisko profesora, 
który proponuje bieganie z uśmiechem 
na ustach. Mowa o tzw. slow jogging czyli 
bieganiu wolnym tempem. Taki truchcik 
może dokonać cudów w naszym zdro-
wiu. Został on przetestowany w Japonii 
na grupie osób mających średnio 75 lat. 
Wszyscy czuli się wyjątkowo słabo, mieli 
nadciśnienie i niechęć do życia. Po trzech 
miesiącach ćwiczeń, 4-5 razy w tygodniu 
po 30 minut, zaczęło u nich obniżać się 
ciśnienie, spadło stężenie cukru we krwi 
a wzrósł poziom tzw. dobrego choleste-
rolu, co oznacza mniejsze ryzyko zawału 
serca lub udaru mózgu. Ogólnie, wszyscy 
poczuli się lepiej i nabrali wigoru. 

Jakakolwiek forma ruchu jest wskazana. 
Pływanie, Nordic Walking (chodzenie z 
kijkami), czy turystyka piesza. Lista jest 
długa, pozostaje tylko wybrać coś dla sie-
bie. Jednak jest pewien problem: kiedyś 
trzeba zacząć! 

Warto wiedzieć: 
• Tempo spalania kalorii w organizmie 

zwiększa się nie tylko podczas ćwi-
czeń, ale także do kilkunastu godzin 
po ich zakończeniu. 

• Dzięki ruchowi i ćwiczeniom fizycz-
nym w mózgu podnosi się poziom 
beta-endorfin, które wywołują uczu-
cie spokoju, wyciszenia i odprężenia 
oraz pomagają uwierzyć w siebie. 

• Wiele badań dowodzi, że nie istnieje 
granica wieku, przy której aktywność 
fizyczna byłaby niemożliwa i nie da-
wała korzyści. 

• Ćwiczenia siłowe m.in. powodują 
obniżenie spoczynkowego ciśnienia 
tętniczego oraz poprawiają strukturę 
kości, zapobiegając osteoporozie. 

• Trwałość kości zaczyna zmniejszać się 
około 40 roku życia, a najszybszy spa-
dek notowany jest w wieku około 50 
lat. Osoby aktywne fizycznie chętniej 
racjonalnie się odżywiają i rezygnują 

z nałogów. 
• Rola ćwiczeń nie polega tyl-
ko na spalaniu kalorii, ale na 
stymulacji wielu procesów w 
organizmie, mających wpływ na 
odchudzanie. 
• Najlepsza sprawność organi-
zmu przypada na okres pomiędzy 
25 a 30 rokiem życia. Średnio, 
po ukończeniu 35 lat, praktycz-
nie zaczyna się proces starzenia. 

Michał Nowacki
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 Letnie poparzenia 
Nadmiar promieni słonecznych naraża na oparzenia. Także środek chemiczny, 
porażenie prądem, piorunem może uszkodzić skórę działaniem wysokiej tempe-
ratury. 

Cztery stopnie 
głębokości oparzenia: 
• Stopień I – oparzony jest tylko na-

skórek. Bolesne zaczerwienienie i 
ewentualny  obrzęk bez pęcherzy. 
Wyleczalne po 5-10 dniach bez śla-
dów i blizn. 

• Stopień II – naskórek i głębsza część 
skóry. W ciągu 24 godz. powstają 
pęcherze. Dłuższy czas gojenia (14-
30 dni). Na skórze mogą pozostać 
przebarwienia. 

• Stopień III – cała grubość skóry staje 
się martwa i sucha, nie reaguje na do-
tyk lub ukłucie; ból odczuwalny tylko 
na obrzeżach oparzenia. Po zagojeniu 
pozostają blizny. 

• Stopień IV – oparzenie obejmuje 
kości, mięśnie i tkanki głębokie. 

Pierwsza pomoc: 
➣ Natychmiast schłodzić opa-

rzone miejsce letnią bieżącą 
wodą: w oparzeniach lek-
kich (I stopień) przez 10-
15 minut lub 30 minut (II 
stopień). 

➣ Osobie poparzonej zdejmuje-
my biżuterię. W razie opuch-
nięcia trzeba ją rozciąć. 

➣ Nie przekłuwać powstałych pęcherzy! 
➣ Oparzenie III stopnia chłodzimy 

wodą przez kilka minut (ryzyko wy-
chłodzenia organizmu). 

➣ Nie zanurzamy poparzonej osoby w 
wodzie, ani nie okładamy jej lodem. 

➣ Nie stosujemy żadnych barwników 
(gencjana, zieleń brylantowa, błękit 
metylenowy). 

➣ Nie smarujemy oparzenia tłuszczem, 
mydłem ani białkiem kurzym (moż-
liwe zainfekowanie rany). 

➣ Na lekkie oparzenia są dostępne w 
aptece środki bez recepty. 

➣ Oparzenie parą wodną (z czajnika) 
chłodzimy wodą 15-30 minut. 

Oparzenie wrzącym tłuszczem: Przy 
polewaniu wodą na chłodzonej po-
wierzchni tworzy się warstwa zimnego 
tłuszczu, ale przy skórze trwa to nawet 
30 minut. Woda nie powinna być zbyt 
zimna, aby uniknąć szoku termicznego. 

Oparzenia substancjami  żrącymi 
(kwasy, zasady): skóry, oczu lub przewo-
du pokarmowego – piekący ból, zmiana 
koloru skóry, pęcherze lub łuszczenie na-
skórka. Po wypiciu substancji dochodzi 
do uszkodzenia krtani i górnych dróg 
oddechowych, nawet do perforacji żo-

łądka. Osobie 
poparzonej 
należy szyb-
ko zdjąć 
całe zmo-
czone daną 
substancją 
ubranie oraz 

polewać opa-
rzenie bieżącą wodą 

przez min. 5-10 minut. 

Oparzenia kwasem: Na skórze tworzą 
się białe strupy, które po opłukaniu wo-
dą polewamy 3% sodą oczyszczoną (1 
czubata łyżeczka na szklankę wody) lub 
roztworem mydła. Potem nakładamy 
jałowy opatrunek. 

Oparzenia zasadą: powstają szkli-
ste obrzmienia z miękkim strupem. 
Przemywamy je 1% kwasem octowym 
(6 łyżek 6% octu na litr wody), sokiem 

z cytryny albo 3% kwasem bornym. 
Potem jałowy opatrunek. 

Oparzenia prądem elektrycznym (tak-
że piorunem): dotyczą skóry, oraz narzą-
dów wewnętrznych i mięśni. 

Stopień oparzeń zależy m.in. od rodzaju 
prądu (stały/zmienny), czasu działania i 
napięcia. Poniżej 1000V – skurcz mię-
śni, niemożność oderwania się od przed-
miotu, arytmia serca. Powyżej1000 V – 
głębokie zniszczenie skóry i tkanek oraz 
drogi przepływu prądu (serce, mózg). 

Jeśli prąd przepłynie przez całe ciało – 
uszkodzone zostaną kości, układ ner-
wowy i mięśnie, narządy wewnętrzne. 
Należy natychmiast uwolnić ofi arę od 
źródła prądu: albo wyłączyć jego dopływ, 
albo użyć przedmiot izolujący (drewnia-
na laska, szczotka, gumowe rękawice). 
Wezwać lekarza, a w razie potrzeby 
natychmiast zastosować masaż serca i 
sztuczne oddychanie. 

Oparzenia słoneczne: po 1-4 godz. 
na skórze powstają rumienie, obrzęki 
(I stopień) a nawet pęcherze (II sto-
pień). Jogurt naturalny, maślanka czy 
kefi r wyciągają temperaturę, nawilżają, 
tworzą powłokę chroniącą. Można też 
na 1 godz. przyłożyć namoczone płatki 
owsiane lub schłodzone plastry ogórka 
czy pomidora. Puree ziemniaczane łago-
dzi ból i zapobiega powstaniu pęcherzy. 
Apteki oferują m.in. kremy z aloesem, 
Panthenol w sprayu, maść cynkową. 

Unikać dalszego nasłoneczniania skóry. 
Pęcherze to naturalna ochrona, dlatego 
nie wolno ich samemu przekłuwać. Przy 

kości, mięśnie i tkanki głębokie. 

Pierwsza pomoc: 
 Natychmiast schłodzić opa-
rzone miejsce letnią bieżącą 
wodą: w oparzeniach lek-
kich (I stopień) przez 10-
15 minut lub 30 minut (II 

 Osobie poparzonej zdejmuje-
my biżuterię. W razie opuch-
nięcia trzeba ją rozciąć. 

oddechowych, nawet do perforacji żo-
łądka. Osobie 

poparzonej 
należy szyb-
ko zdjąć 
całe zmo-
czone daną 
substancją 
ubranie oraz 

polewać opa-
rzenie bieżącą wodą 

przez min. 5-10 minut. 
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oparzeniach II i III stopnia, zwłaszcza gdy 
wystąpią zawroty głowy, wysoka tempe-
ratura czy nudności, skonsultować się z 
lekarzem. Ból może złagodzić paraceta-
mol czy ibuprofen. 

Jak uniknąć poparzeń 
słonecznych? 
• Ogranicz ekspozycję na słońce w 

godz. 10-16 (promienie są najsilniej-
sze). 

• Unikaj opalania w pełnym słońcu. 
• Zakrywaj głowę, ręce i nogi. Noś 

ubrania w jasnych kolorach i z cia-
sno tkanych tkanin. Możesz spraw-
dzić metkę pod kątem ochrony przed 
promieniowaniem UV (UPF). Im 
wyższy numer UPF, tym bardziej 
tkanina blokuje światło słoneczne. 

• Noś okulary przeciwsłoneczne z 
ochroną UVA i UVB. 

• Używaj filtrów do ochrony przed 
UVA oraz UVB. Warto mieć wodo-
odporny krem i balsam do ust o SPF 

30 lub większym. 
• Około 15-30 minut przed wyjściem 

nałóż krem   przeciwsłoneczny na od-
słoniętą skórę. 

• Nakładaj krem z fi ltrem co 2 godz. 
oraz po pływaniu lub spoceniu się. 

• Jeśli używasz środka odstraszającego 
owady, najpierw nałóż krem   z fi ltrem. 

• Chroń niemowlęta i małe dzieci przed 
upalnym słońcem. Na twarz i dłonie 
zastosuj krem z min. 15 SPF. 

• Niektóre leki, w tym antybiotyki czy 
ibuprofen, mogą podnosić wrażliwość 
skóry na światło słoneczne. Spytaj o 
to farmaceutę. 

• Witamina C i E – zażyte razem po-
magają chronić nas przed oparzeniem 
słonecznym (zalecana dzienna dawka: 
2-3 g wit. C; 1000-2000 j.m. wit. E). 

• Ciemna czekolada zawiera fl awanole. 
Już 20 g dziennie (ok. 6 małych ko-
stek) sprawia, że skóra toleruje ponad 
2 razy więcej promieniowania UV, 
zanim dojdzie do oparzenia. Inne 
pokarmy chroniące skórę to m.in. 

owoce i warzywa bogate w karote-
noidy: bataty, dynia, jarmuż, szpinak 
czy morele. 

PAMIĘTAJ! We wszystkich wypad-
kach najważniejszą zasadą jest, aby 
zachować spokój. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa

AZ Rivierenland Rumst 

 

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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 Wakacje – jak odpocząć? 
Nadeszły oczekiwane przez cały rok wakacje, o których często w ciągu roku my-
ślimy, planujemy, marzymy… Tylko czy na pewno każdy z nas potrafi  się zrelakso-
wać? I co zrobić, żeby naprawdę wypocząć, a nie jedynie wyjechać na urlop? 

Zaplanuj wakacje tak, 
jak Tobie pasuje. 
To jest trudniejsze, jeśli jedziesz z rodzi-
ną – tu kłania się sztuka kompromisu i 
rodzinnych negocjacji. Każdy z nas ma 
inne potrzeby i inny sposób na wypo-
czynek. Dlatego dobrze wcześniej zapla-
nować urlop. Jeśli kochasz przygody i 
niespodzianki, dla Ciebie zaplanowany 
urlop to taki, że jedziesz w nieznane bez 
planu. 

Najważniejsze, żebyśmy nie kierowali 
się opinią innych – dokąd jechać, jak 
wypoczywać, bo najistotniejsze jest, że-
byśmy zrobili to, co jest dobre dla nas, 
dla naszej rodziny. Miejmy odwagę 
odpoczywać po swojemu i na 
własnych zasadach. Możesz 
wypoczywać, zdobywając 
szczyt ośmiotysięcznika lub w 
tropikach, albo na własnym 
balkonie – ważne, żeby to 
był Twój wybór. 

Uporządkuj 
pracę przed 
urlopem 
Czas przed wyjazdem to 
najbardziej pracowite dni. 
Postaraj się ukończyć 
wszystkie zadania przed 

wakacjami, tak aby nie zo-
stawiać spraw w toku na „po 
urlopie”. Zakończ wszystko, 
co możesz, aby mieć spokojną 
głowę i nie musieć myśleć, co 
czeka Cię po powrocie. Warto 
mieć w fi rmie zastępcę, któ-
remu przekażesz informacje o 
aktualnych Twoich realizacjach, 
o tym, gdzie są potrzebne do-
kumenty i z kim ma się kon-
taktować na wypadek nieprzewidzianych 
sytuacji. 

Nie zabieraj pracy 
na urlop 
Jeśli masz problem z odcięciem się od 
pracy, to nie zabieraj telefonu, laptopa 
i innych narzędzi łączących Cię z fi r-
mą. Odizoluj się od tego. Jeżeli dobrze 
uporządkowałeś pracę przed wyjazdem, 
nic się bez Ciebie strasznego nie stanie i 
okaże się, że nawet pilne tematy mogą 
poczekać, aż wrócisz. 

Natomiast jeśli masz strategiczne stano-
wisko w fi rmie i nie możesz sobie po-
zwolić na taki luksus, jak kilkanaście 
dni wolnych od pracy, to wyznacz 

czas, w którym będziesz do-
stępny. Możesz napisać 

w autoresponderze 
poczty e-mail 

lub nagrać wia-
domość na po-
czcie głosowej 

informując, kto Cię 
zastępuje i podać, 
że w ważnych 
sprawach, które 

nie mogą czekać, 
jesteś dostępny on-line, wska-

zując konkretne wybrane dni i godziny. 
Istotne, żeby to był krótki czas i po tym 
okresie najlepiej wyłącz telefon. 

Tym sposobem załatwisz sprawy zawo-
dowe i zapewnisz sobie spokój, mając po-
czucie, że trzymasz rękę na pulsie podczas 
Twojej fi zycznej nieobecności w fi rmie. 

Nie zabieraj 
problemów na urlop 
To niestety często jeszcze trudniejsze 
niż niezabranie pracy na urlop. Natłok 
natrętnych pesymistycznych myśli nie 
pozwoli Ci cieszyć się tym, co jest wo-
kół. Dlatego warto, gdy nadchodzą złe 
wspomnienia powiedzieć sobie w my-
ślach: „Stop. Teraz mam czas na odpo-
czynek” lub inne zdanie, które zatrzyma 
Twoje zamartwianie się. Słowo „stop” ma 
zadziałać w Twojej głowie jak reset, żeby 
przestawić się na skupienie na tym, co 
tu i teraz. 

Warto też nie obciążać innych swoimi 
problemami, których i tak w trakcie wa-
kacji nie rozwiążemy. Zadbajmy o to, 
aby urlop był odpoczynkiem nie tylko 
dla ciała, ale i dla ducha. Wystarczy, że 
popływamy, pospacerujemy i nasze ciało 
odpocznie, ale to za mało. Ważne, żeby 

dla naszej rodziny. Miejmy odwagę 
odpoczywać po swojemu i na 
własnych zasadach. Możesz 
wypoczywać, zdobywając 
szczyt ośmiotysięcznika lub w 
tropikach, albo na własnym 
balkonie – ważne, żeby to 

Czas przed wyjazdem to 
najbardziej pracowite dni. 
Postaraj się ukończyć 
wszystkie zadania przed 

Natomiast jeśli masz strategiczne stano-
wisko w fi rmie i nie możesz sobie po-
zwolić na taki luksus, jak kilkanaście 
dni wolnych od pracy, to wyznacz 

czas, w którym będziesz do-
stępny. Możesz napisać 

w autoresponderze 
poczty e-mail 

lub nagrać wia-
domość na po-
czcie głosowej 

informując, kto Cię 
zastępuje i podać, 
że w ważnych 
sprawach, które 

nie mogą czekać, 
jesteś dostępny on-line, wska-
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ciało i duch wypoczęły, a mózg odre-
agował codzienne stresy i nabrał nowych 
sił. Pozwól sobie, aby te kilkanaście dni 
wolnego było tym, czego potrzebujesz i 
na co czekasz. 

Wakacje to stan umysłu, na który warto 
sobie pozwolić i spędzić urlop tak, jak 
chcemy. Sztuka odpoczynku potrzebna 
jest nie tylko podczas wakacji, ale każ-
dego dnia. Zdolność oderwania się od 

codziennych problemów, niemyślenia 
przez cały czas, że coś w pracy, w do-
mu, w relacjach z bliskimi poszło nie 
tak, jak byśmy chcieli, to bardzo ważna 
umiejętność w naszym życiu. Jeśli się 
tego nie nauczymy, to nawet wakacje 
w wymarzonym miejscu możemy ze-
psuć sobie i innym. 

Dlatego daj sobie prawo do odpręże-
nia i niezamartwiania się. Odpoczynek 
jest tak samo ważny, jak praca, bo bez 

zrelaksowania się nie dasz rady efektyw-
nie pracować, a nie pracując, nie docenisz 
odpoczynku. 

Spróbuj „nic 
nierobienia” 
i nowych rzeczy 
Wakacje to idealny czas, żeby nie robić 
NIC, możesz leżeć, słuchać śpiewu pta-
ków, szumu wiatru w lecie i nie obmyślaj 

żadnych planów w głowie, bądź ciałem 
i duchem tu i teraz, ciesz się zapachem, 
spokojem i ciszą. W wakacje warto spró-
bować czegoś nowego – może to być 
sport, którego wcześniej nie uprawiałaś, 
lub wybierz się w miejsca, których ni-
gdy nie widziałaś, lub chociaż skosztuj 
nietypowych dań. Otwórz się na nowe 
i próbuj wszystkiego w granicach, które 
są dla Ciebie do przyjęcia. Po wakacjach 
to mogą być miłe wspomnienia. 

Renata Felińska 





51lipiec-sierpień  2022         Flandria po polsku 

 Książka na dziś 
Katarzyna Berenika Miszczuk – autorka popularnej serii „Kwiat paproci” składa-
jącej się z pięciu części: „Szeptucha”, „Noc Kupały”, „Żerca”, „Przesilenie”, „Jaga” – 
urodzona w 1988 roku w Warszawie, ukończyła Uniwersytet Medyczny. Zrobiła 
specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej. Łączy praktykę lekarską z publiko-
waniem kolejnych książek. Doskonale odnajduje się w różnych gatunkach lite-
rackich, od literatury obyczajowej, poprzez kryminały, do powieści z motywami 
mitologii słowiańskiej. 

Akcja bestsellerowej serii „Kwiat paproci” 
rozgrywa się w XXI wieku, ale wyobraź-
nia autorki przeniosła do naszych czasów 
realia pogańskiej Polski, ciągle rządzonej 
przez Piastów. Wiara i obrzędy przodków 
są żywe aż do czasów obecnych, ponie-
waż w 966 roku Mieszko I zdecydował 
się nie przyjąć chrztu. Dlatego polski lud 
nadal czci słowiańskich bogów i kulty-
wuje własne obrzędy. 

W  takich to okolicznościach dorasta 
Gosława Brzóska, zwana Gosią, młoda 
nowoczesna i wykształcona kobieta, któ-
ra musi obowiązkowo odbyć roczny staż 
u wiejskiej znachorki, aby uzyskać peł-
ne prawo wykonywania zawodu lekarki. 
Dlatego udaje się do Bielin, położonej 
niedaleko Łysej Góry małej wioski, z 
której pochodzą jej przodkowie. 

W takich miejscach jak Bieliny folklor i 
przesądy, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, są ciągle żywe. Ludzie nadal 
wierzą, że szeptuchy potrafią rzucać 
uroki, więc są nietykalne. Nie możesz 
ich okraść, bo mogą ci odpaść ręce, nie 
można być dla nich niemiłym, bo straci 
się głos. 

Wiejska znachorka to bardzo ważny ele-
ment medycyny w Królestwie Polskim. 
W prawie każdym mniejszym mia-
steczku czy na wsi przynajmniej jedna 
lokalna szeptucha ofi arowuje swoje usłu-
gi ludziom wierzącym nie tylko w moc 
lekarstw, ale również w moc magicznych 
maści, nalewek i amuletów. Jest bardzo 
ważnym elementem służby zdrowia, 
udziela pierwszej pomocy i kieruje cho-
rego na dalsze badania do przychodni. 

Gosia jest sceptycznie nastawiona do 
starych wierzeń i przesądów, a już na 
pewno nie wierzy w magiczne kamienie, 
rusałki, ubożęta, demony, bóstwa i boż-
ki. Niespecjalnie cieszy się z perspektywy 
spędzenia kolejnych tygodni pod okiem 
szeptuchy. Nie chce opuszczać Warszawy 
aby zaszyć się na wsi, która przeraża ją 
zarazkami, kleszczami i innym robac-
twem. Nie chce się uczyć czegokolwiek 
od wiejskiej zabobonnej kobiety. 

Na miejscu jednak okazuje się, że szep-
tucha Jarogniewa, zwana Jagą, nie jest 
bogobojną starowinką, tylko charyzma-
tyczną postacią, która od razu zapędza 
Gosię do roboty. 

Z każdym kolejnym dniem, jaki 
dziewczyna spędza na naukach u 
szeptuchy, odkrywa w sobie wy-
jątkowe zdolności. Okazuje się bo-
wiem, że Gosia jest „widzącą”, czyli 
urodzoną raz na tysiąc lat dziewczy-
ną, która w czasie Nocy Kupały ma 
możliwość odnalezienia mitycznego 
kwiatu paproci o wyjątkowych wła-

ściwościach. 

Gosia zaczyna coraz lepiej czuć się w 
nowym miejscu, ale niestety popada 
też w tarapaty z udziałem wszystkich 
ważniejszych bogów, którzy, kiedy cze-
goś bezgranicznie pragną, są śmiertelnie 
niebezpieczni. Każdy z nich chciałby 
wejść w posiadanie kwiatu paproci. 

W Bielinach kobieta spotyka miłość 
swojego życia, najprzystojniejszego 
mężczyznę, jakiego do tej pory widziała. 
Tajemniczy Mieszko, uczeń miejscowego 
żercy, to dawny władca Polan. Ma im-
ponującą przeszłość, nie dziwi więc fakt, 
że co rusz pojawia się jakaś przeszkoda 
sprzed lat, która staje na drodze do jego 
prywatnego szczęścia. 

Seria „Kwiat paproci” godna jest polece-
nia. Wartka akcja, słowiańskie wierzenia, 
bogowie, obrzędy i miłość – to wszystko 
sprawia, że jest to naprawdę przyjemna 
lektura, mogąca umilić niejeden letni 
wieczór. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska
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 Słowo o byle czym 
Chrupanie chrupek
Wraz z rozwojem wiedzy wszystko to, co kiedyś było proste, teraz jest skompliko-
wane. Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, sen – złożonym wielofazowym 
zjawiskiem, chrupanie chrupek jest hałasem, a cisza kosztownym luksusem. 

Wiadomo, że naukowcy nie śpią i zawsze 
mają coś na tapecie. Może dlatego bada-
cze z Uniwersytetu w Salzburgu (Austria) 
przeprowadzili niedawno eksperymenty, 
aby zbadać, jaki wpływ na jakość naszego 
życia, w tym snu, mają otaczające nas 
dźwięki. Badania trwają i nie wszystko 
jeszcze zostało wyjaśnione. 

Na nowym miejscu 
gorzej się śpi 
Kiedy śpimy, niektóre ośrodki naszego 
mózgu pozostają aktywne. Dzięki ba-
daniom encefalografem (EEG) wiemy, 
że podczas snu mózg nasłuchuje, co się 
wokół nas dzieje i dobrze odróżnia głosy 
osób nam znanych od całkiem obcych. 
Odróżnia też inne dźwięki towarzyszą-
ce nam na co dzień, od tych nowych i 
nieznanych. 

Jeśli mózg usłyszy głosy, reaguje na-
tychmiast w dwóch fazach: najpierw 
je przetwarza, potem kwalifi kuje. Jeśli 
je zakwalifi kuje jako znane, czyli bez-
pieczne, zostaną one wyhamowane, aby 
nie obudzić śpiącego. Jeśli jednak mózg 
usłyszy nieznane głosy, śpiący się obudzi. 

Kierownik zespołu naukowego Manuel 
Schabus mówi, że ewolucyjnie ma 
sens, dlaczego nieznane głosy generują 
silniejszą aktywność mózgu niż te zna-
ne. „Nieznajome głosy nie powinny prze-
mawiać do ciebie w nocy – to uruchamia 
alarm” – mówi. 

Dlatego zwykle śpimy gorzej w nowych 
środowiskach jak np. pokój hotelowy lub 

szpital, a nawet w gościnie u rodziny. 
Nieznane głosy przeszkadzają śpiącym 
ludziom bardziej, niż te znajome. 

Nauka podczas snu 
Istnieją sugestie, że człowiek może się 
czegoś nauczyć podczas snu, kiedy 
nieznajome głosy wyzwolą mniej tzw. 
K-kompleksów (rodzaj fal mózgowych) 
w drugiej połowie nocy w porównaniu 
z pierwszą połową. „Oznacza to, że w 
stanie bliskim nieświadomości może-
my nauczyć się czegoś nowego”, mówi 
Schabus. 

Zauważa jednak, że nie oznacza to, że 
powinniśmy uczyć się nowych słów pod-
czas snu. „Potrzebujesz nocy, aby spać i 
odpoczywać, a jeśli nie śpisz prawidłowo, 
wyrządza to więcej szkody niż pożytku 
w nauce” – mówi. 

Bodźce słuchowe 
za dnia i w nocy 
Naukowców interesują 
wszelkie źródła hałasu, 
poczynając od od-
rzutowca, 
poprzez 
zg ie łk 
uliczny, 
na chru-
paniu chrupek 
kończąc. Np. nocny 
hałas drogowy – od-
głos jadących lub 
parkujących samo-
chodów, hałas 

pociągów, hałas lotu – zakłóca sen, po-
wodując przebudzenia, zmiany fazy snu 
lub pobudzenie EEG. 

Do tego dochodzi hałas sąsiadów, związa-
ny z aktywnością społeczną (mieszkania z 
sąsiedztwa, klatka schodowa, bawiące się 
dzieci i hałas we własnym mieszkaniu), 
zwłaszcza w wielopiętrowych blokach, 
gdzie jeśli u siebie w domu kichniesz, 
to sąsiad zza ściany może ci odpowie-
dzieć… 

Limity hałasu 
w Indiach 
Zasady zanieczyszczenia hałasem (regu-
lacja i kontrola), 2000 [5]. Nie gwaran-
tuję, że są one przestrzegane w Indiach 
zawsze i wszędzie. Mam jednak nadzie-
ję, że w Europie nikomu nie przyjdzie 
do głowy, żeby mierzyć poziom hałasu 
podczas konsumowania waty cukrowej 
na ulicy albo zupy w ekskluzywnych 
restauracjach. 
• Dopuszczalne narażenie na hałas dla 

pracowników przemysłowych 
• Limit hałasu dla agregatów prądo-

twórczych diesla 
• Limit hałasu dla 

przenośnych agregatów 
prądotwórczych 
• Limit hałasu dla kra-

kersów 
• Limit hałasu dla pojazdów 

Na zdrowie! 
Przeprowadza się wiele badań, które 
potwierdzają związek pomiędzy do-
kuczliwością hałasu a upośledzeniem 
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zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi 
w danej lokalizacji. Ból w różnych czę-
ściach ciała, ból głowy, migrena, zmę-
czenie, depresja i lęk, a ponadto zbyt 
mała ilość snu, aby czuć się wypoczętym. 
Respondenci uznali, że hałas z sąsiedz-
twa jest bardziej dokuczliwy, niż z ruchu 
ulicznego. 

Nie jest jednak jasne, jakie właściwości 
akustyczne powodują te negatywne efek-
ty. Samo natężenie dźwięków to jedno, a 
ich częstotliwości, to drugie. Są dźwięki 
przyjazne dla organizmu człowieka, są 
też takie, które „aż bolą”. Jeśli dodać do 
tego fale elektromagnetyczne – z wszel-
kiego rodzaju urządzeń elektronicznych 
(co też jest hałasem, którego nie słyszymy 
uchem, ale nasz organizm go odbiera) – 
można się zdziwić, jak człowiek przeżywa 
w tym gęstym bagnie, do którego ewo-
lucyjnie nie jest w ogóle przystosowany. 

No i co dalej? 
Wyniki badań naukowych mogą dostar-
czyć wskazówek dotyczących poprawy 
zdrowia psychicznego mieszkańców po-
przez poprawę środowiska akustycznego 
w pobliżu dróg o dużym natężeniu ru-
chu, w miejscach pracy, szkołach, miesz-
kaniach i wszędzie tam, gdzie człowiek 
przebywa. 

Nie zawsze da się naprawić to, co po-
winno być uwzględnione już na desce 
kreślarskiej architektów, projektantów czy 
inżynierów. Jest to dla nich wyzwanie już 
teraz, a zwłaszcza na przyszłość. 

Z drugiej strony człowiek nie może nor-
malnie funkcjonować w ciszy absolutnej, 
ponieważ od zarania dziejów towarzyszy-
ły nam odgłosy przyrody oraz dźwięki 
produkowane przez nas podczas różnego 
rodzaju aktywności fizycznej. 

Nie ma co prawda artefaktów na temat 
dzwonienia w uszach, ale niektórzy twier-
dzą, że jest to jedna ze zdobyczy naszej 

galopującej cywilizacji. Dokąd 
nas zaprowadzi szaleńczy pęd 
cywilizacji i konsumpcja za 
wszelką cenę? 

Dlatego wszechogarniają-
cy oddech lasu i szemranie 
strumyka to balsam na nasze 
skołatane nerwy, a łomot do-
chodzący ze słuchawek (co jest 
formą konsumowania sztuki 
przez niektórych młodych lu-
dzi), powoduje stępienie wrażliwości na 
dźwięk, gdyż nasz organizm usiłuje w 
ten sposób chronić mózg przed zbyt gło-
śnymi doznaniami. Ale, jak się za chwilę 
okaże, człowiek słyszy nie tylko uchem. 

AC / BC
Kiedy słyszymy własny głos z nagrania, 
wydaje nam się, że jest on inny od te-
go, który słyszymy, podczas kiedy sami 
mówimy. Naukowcy zbadali temat i 
okazało się, że nam się „nie wydaje”, ale 
faktycznie słyszymy inaczej. Powodem są 
dwa rodzaje transmisji dźwięku. 

AC – transmisja dźwięku przewodem 
powietrznym (tylko przez ucho ze-
wnętrzne). 

BC – transmisja dźwięku przez tkankę 
miękką i kość czaszki (drgania docierają 
bezpośrednio do ucha wewnętrznego). 

Kiedy słuchamy nagrania, odbieramy 
tylko dźwięki AC. Podczas gdy mówi-
my, słyszymy obie, czyli AC i BC. To 
zjawisko wykorzystał pewien głuchy 
kompozytor. 

Ludwig van Beethoven 
Ten genialny kompozytor napisał w liście 
do swoich kuzynów, że utrata słuchu po-
mogła mu skupić się na tym, co brzmia-
ło w jego głowie, i zanotować muzykę 
na papierze łatwiej, niż kiedy „trwał w 
hałasie świata”. 

Jeśli chciał usłyszeć fortepian, wkładał 
między zęby drewniany patyk i przy-
kładał go do instrumentu, co przenosiło 
drgania do kości czaszki. 

Wyniki badań naukowców z Japan 
Advanced Institute of Science and 
Technology (JAIST) znajdą zastosowa-
nie w technologii przyszłości. Na pewno 
dźwięk odbierany w nowych technolo-
giach będzie bardziej realistyczny i może 
nawet będzie się dział w naszej głowie. 

Prof. Unoki twierdzi: „Nasze odkrycia 
mogą zostać wykorzystane do opraco-
wania nowych słuchawek i aparatów 
słuchowych…” oraz że „mogą wpływać 
na podstawowe badania nad ubytkiem 
słuchu i zaburzeniami mowy”. 

Michał Nowacki 
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