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Bateria w skale, czyli czego  Belgia 
szuka na dnie oceanu 
Morskie głębiny kryją wiele skarbów i niektórzy wypatrzyli wśród nich klucz do 
transformacji energetycznej. Po ostatnie nietknięte surowce naszej planety chce się-
gnąć kilkadziesiąt państw, a w ścisłej czołówce wyścigu na dno znajduje się Belgia. 

Patania ruralis – po polsku boczan-
ka brązowianka – to najszybsza 
gąsienica świata. Przestraszona 
zwija się w kłębek i toczy z prędko-
ścią 40 cm na sekundę. „Patania 
II” jest nieco szybsza – w godzinę 
przeczesuje dwa kilometry dna 
morskiego. 

Ten olbrzymi, zdalnie sterowany 
kombajn należy do firmy Global 
Sea Mineral Resources, którą 
rząd belgijski zakontraktował do 
badania złóż niezwykle pożąda-
nych pierwiastków zalegających 
w Oceanie Spokojnym. W najbliż-
szych latach świat zdecyduje czy i 
jak je wydobywać, a Belgia będzie 
miała tu sporo do powiedzenia. 

Konkrecje polimetaliczne lub 
konkrecje manganowe to bryłki 
wielkości ziemniaków bogate w 
mangan, nikiel, kobalt, miedź oraz 
pierwiastki ziem rzadkich. Przez 
miliony lat wchłaniają metale z 
wody morskiej i narastają np. na 
muszelce lub na zębie, który wy-
padł rekinowi. Na dnie Pacyfiku 
leżą ich biliony, a ich wartość liczo-
na jest w bilionach dolarów. 

W rozciągającej się między za-
chodnim wybrzeżem Meksyku 
a Hawajami strefie Clarion-
Clipperton znajduje się więcej ko-
baltu, niklu i manganu niż gdzie-
kolwiek indziej na ziemi. 

Pierwiastki używa się w pro-
dukcji m.in. telefonów, chipów 
komputerowych i samochodów 
elektrycznych – w szczególno-
ści ich baterii. Tegoroczny ra-

port Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej stwierdza, że scena-
riusz wypełniający Porozumienie 
Paryskie (które ma nas uchronić 
przed katastrofą klimatyczną) wią-
że się z kilku- a nawet kilkudzie-
sięciokrotnym wzrostem popytu 
na miedź, metale ziem rzadkich, 
nikiel i kobalt tylko w ciągu naj-
bliższych dwóch dekad. 

Entuzjaści (czyli głównie inwe-
storzy prywatni i państwowi) 
górnictwa głębinowego głośno 
dowodzą jego konieczności dla 
obecnej transformacji energe-
tycznej. Mówią o „baterii w skale” 

i „najprostszej drodze” do zatrzy-
mania zmian klimatu. 

O tym, czy faktycznie tę drogę obie-
rzemy zdecydować musi jednak 
szersze gremium. Strefa Clarion-
Clipperton (CCZ) leży na wodach 
międzynarodowych. Pierwsza fala 
eksploracji tych obszarów ruszyła 
w latach 60-70. ubiegłego wieku, 
ale kosztownych wysiłków zaprze-
stano, bo zasoby surowców kopal-
nych wydawały się jeszcze wtedy 
wystarczające. 

Niemniej temat trafił na agendę 
ONZ, która w 1982 r. przyjęła kon-

Patania II” (na zdj.) to zdalnie sterowany kombajn należący do firmy Global Sea 
Mineral Resources, którą rząd belgijski zakontraktował do badania złóż niezwykle 
pożądanych pierwiastków zalegających w Oceanie Spokojnym. / Fot via materiały 

pras. Deme group ; www.euractiv.pl
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wencję o prawie morza, określiła 
morskie głębiny mianem „wspól-
nego dziedzictwa ludzkości” i zle-
ciła zarządzanie tym dziedzictwem 
Międzynarodowej Organizacji Dna 
Morskiego (International Seabed 
Authority, ISA). 

W międzyczasie kwestia dostęp-
ności zasobów lądowych się skom-
plikowała i z początkiem nowego 
tysiąclecia ISA rozpoczęła przy-
znawanie koncesji badawczych 
w strefie Clarion-Clipperton. 
Obecnie koncesje dzieli między 
siebie 20 państw, w tym również 
Polska – jako część międzyrządo-
wego konsorcjum bułgarsko-cze-
sko-kubańsko-polsko-rosyjsko-sło-
wackiego z siedzibą w Szczecinie. 

Belgia dołączyła do tego grona 
względnie późno, bo w 2012 r. 
Otrzymała za to jeden z najwięk-
szych kawałków ewentualnego 
tortu i może prowadzić prace 
eksploracyjne na obszarze 75 tys. 
km2 (czyli 2,5 powierzchni Belgii). 
Drugie tyle, na terenach bezpo-
średnio przylegających, zostało 

w myśl procedur ISA zarezerwo-
wane dla kraju rozwijającego się. 
W tym przypadku są nim Wyspy 
Cooka. 

Tak się składa, że zarówno dla 
Belgii, jak i dla wysp eksplora-
cję prowadzi Global Sea Mineral 
Resources (GSR). Gdyby prawo 
ostatecznie nie zezwoliło na wy-
dobycie grudek w międzynaro-
dowej CCZ, to GSR postanowiło 
złagodzić ryzyko inwestycyjne i 
pozyskało równocześnie kontrak-
ty na eksploatację w należących 
do Wysp Cooka wodach teryto-
rialnych. 

GSR jest spółką córką DEME 
(Dredging, Environmental and 
Marine Engineering), światowego 
potentata bagrowania z siedzibą 
w podantwerpskim Zwijndrecht 
(bagrowanie to mechaniczne usu-
wanie osadów dennych ze zbiorni-
ków wodnych). Poprzez różnych 
partnerów i podwykonawców 
DEME działa też na oceanicznych 
koncesjach należących do Francji 
czy Holandii. 

Fragment CCZ, o który Belgia i 
GSR/DEME skutecznie aplikowa-
ły nie jest przypadkowy. 

Od lat 70. minionego wieku wyso-
kie zagęszczenie grudek manga-
nowych na tym terenie potwier-
dziły operacje Union Minière (dziś 
Umicore), czyli ówczesnego gigan-
ta górniczego, który swoją pozycję 
zbudował w Kongo w czasach ko-
lonialnych. 

Od blisko 10 lat GSR prowadzi 
więc w CCZ testy – technolo-
gii i jej wpływu na środowisko. 
Patania II nie wierci ani nie kopie. 
Przypomina bardziej kombajn lub 
olbrzymi odkurzacz, który metr po 
metrze zasysa dno oceanu. Ma 12 
metrów długości, waży 35 ton i mo-
że pomieścić do 3 ton zebranych 
konkrecji. 

Aby projektowana inwestycja (kil-
ka miliardów dolarów, z czego po-
nad połowę pochłonęłyby zakłady 
przetwórstwa grudek na lądzie) 
się zwróciła, robot musiałby wy-
syłać na powierzchnię 3 miliony 
ton rocznie. 

Testy nie zawsze przebiegają zgod-
nie z planem. W 2018 r. i ponownie 
w kwietniu 2021 r. lina łącząca sta-
cjonującą na ponad 4 kilometrach 
głębokości maszynę ze statkiem 
matką zerwała się i odcięła Patanii 
zasilanie. Jeszcze w tym roku, po 
ponownym zamocowaniu liny z 
przewodami, mają się odbyć kolej-
ne próby – robot ma przeczesywać 
dno, zapełniać zbiornik konkrecja-
mi, a potem zrzucać je z powrotem 
do oceanu. 

Snute są już również plany nowe-
go modelu, Patanii III, czterokrot-
nie większej od poprzedniczki, 
połączonej z centralą dodatkową 
rurą, aby składować „plony” bez-
pośrednio na powierzchni. Na ten 
moment GSR zastrzega jednak, że Konkrecje manganowe/polimetaliczne; commons.wikimedia.org
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nie podejmie dalszego ryzyka in-
westycyjnego, dopóki nie otrzyma 
gwarancji i jasnych ram prawnych 
dotyczących wydobycia. Według 
ich własnego harmonogramu mo-
głoby ono ruszyć na komercyjną 
skalę w 2028 r. 

Tymczasem w ślad za Patanią 
podążają statki z naukowcami 
reprezentującymi kilkadziesiąt 
europejskich ośrodków badaw-
czych. Morskie głębiny wciąż są 
mniej poznane niż powierzchnia 
księżyca, czy nawet Marsa, więc 
praktycznie w każdej próbce po-
branej na głębokości 4-6 tys. kilo-
metrów badacze odkrywają nowe 
gatunki. 

Na przykład przypominającego 
wielkiego żelka ogórka morskiego 
Psychropotes longicauda albo bia-
łą eteryczną ośmiornicę o roboczej 
nazwie „duszek Casper”. Tak się 
składa, że Casper składa jajeczka 
na konkrecjach manganowych 
jako jedynym stabilnym obiekcie 
na zamulonym, błotnistym dnie. 

Konkrecje są istotnym ogniwem 
w rozwoju głębinowej fauny oraz 
flory i jego usunięcie niesie ze so-
bą nieprzewidywalne skutki dla 
łańcucha pokarmowego w całym 
oceanie. „Zbieranie konkrecji i 
robienie z nich baterii to jak pro-
dukcja cementu z rafy koralowej”, 
mówiła w niedawnym artykule w 
„Time” Pippa Howard, dyrektor-
ka organizacji Fauna and Flora 
International. Przemysł wydo-
bywczy mówi o „żniwach”, ale 
konkrecje to nie zboże – one ro-
sną w tempie kilku milimetrów na 
milion lat. 

Organizacje ekologiczne wprost 
porównują szkodliwość wydoby-
cia głębinowego z górnictwem 
odkrywkowym. Maszyny zruszają 
bowiem dno i roznoszą po oceanie 
tony mułu, wydzielają chemikalia 

oraz hałas, który w wodzie niesie 
się dalej niż na lądzie. W misji 
Patanii II regularnie towarzyszy 
jednostka Greenpeace’u, której 
załoga nagrywa się z transparen-
tem „W tym miejscu Belgia nisz-
czy ocean”. 

WWF prowadzi kampanię na 
rzecz globalnego moratorium na 
górnictwo głębinowe i zyskał już 
poparcie BMW, Volvo, Google i 
Samsunga. W zeszłym roku Tesla 
ogłosiła, że następna generacja ba-
terii w ich samochodach będzie 
bezkobaltowa. 

Dwadzieścia lat po ustaleniu reguł 
dotyczących eksploracji głębin, 
wszyscy zainteresowani wycze-
kują jasnych wytycznych na temat 
ich eksploatacji. Jak mało kiedy to 
strona przemysłowa domaga się 
tym razem bezzwłocznego dzia-
łania ze względu na postępujące 
zmiany klimatu. 

Z drugiej strony padają argumen-
ty o niszczycielskim „race to the 
sea bottom”. W dyskusji udział 
wziął m.in. udział Bart De Wever, 
który blokowanie głębinowego 
wydobycia określił „zielonym ma-
sochizmem, hamującym europej-
ską konkurencyjność w wyścigu 
z Chinami”. 

Międzynarodowa Organizacja Dna 
Morskiego prowadzi obecnie kon-
sultacje, a „kod kopalniany” ma 
ogłosić najwcześniej w przyszłym 
roku. Oczekuje się, że definityw-
nie ustali on granice koncesji oraz 
obszarów wyłączonych spod wydo-
bycia, w myśl zasady 
równomiernej kom-
pensacji (na każdą 
strefę wydobycia 
ma przypaść jedna-
kowy areał dla kon-
serwacji przyrody). 
Na zielone światło 
dla rozpoczęcia ko-

mercyjnych zbiorów konkrecji 
manganowych prawdopodobnie 
przyjdzie poczekać dłużej. 

Parlament Europejski, a w ślad za 
nim m.in. Belgia przyjęła rezolucję 
wzywającą do odroczenia wydo-
bycia, dopóki jego konsekwencje 
dla środowiska morskiego nie 
zostaną „w wystarczającym stop-
niu” zbadane i poznane. Belgia 
profiluje się zresztą od niedawna 
jako „niebieski lider” i przewodzi 
grupie ośmiu krajów, które wyzna-
czają cele dla międzynarodowej 
ochrony oceanów, również przed 
górnictwem głębinowym. 

Sama spółka GSR w oficjalnych 
komunikatach ogłasza, że prace 
w 2028 r. ruszą tylko wtedy, jeśli 
nauka dowiedzie przewagi górnic-
twa głębinowego nad otwieraniem 
nowych kopalni na lądzie. 

Ten ostatni dylemat może się 
jednak okazać fałszywy. Czy in-
wazją na głębiny da się zastąpić 
katorżniczą pracę (nieletnich) i 
zakończyć dekady wojen o zaso-
by w Kongo? To niekoniecznie są 
naczynia połączone, a zwiększona 
nagle dostępność surowców z oce-
anów nie musi wcale wyelimino-
wać dotychczasowych praktyk – 
będzie się po prostu produkować 
więcej, aż do wyczerpania. 

A miliardy elektrycznych aut oso-
bowych będą sunąć po wiecznie 
za wąskich autostradach w tempie 
niewiele szybszym niż Patania II 
po dnie Pacyfiku. 

Maciej Bochajczuk

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

poradnik emigranta

www.niedziela.be
Portal Polaków w Belgii
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Odkrywamy Flandrię 
Północna część Belgii przyciąga architekturą, zabytkami, miastami z brukowanymi 
uliczkami emanującymi historią, malowniczymi wioskami, nadmorskimi plażami, 
znakomitym piwem i sklepami z pralinkami. Słynie też z najgęstszej w Europie sieci 
żeglownych dróg śródlądowych z ponad 900 km kanałów. 

Damme – miasteczko 
książek i antykwariatów 
W prowincji Flandria Zachodnia, 
niedaleko belgijskiego wybrzeża, 
około 8 kilometrów od Brugii leży 
Damme. Umiejscowiło się na po-
czątku skrawka lądu poprzecina-
nego kanałami i drogami wodny-
mi, przy których stoją długie rzędy 
drzew i nieliczne urocze wiejskie 
domy. 

Dawniej miasto było warowną 
przystanią nad rzeką Zwin. W 
1180 roku hrabia Flandrii Filip 
z Alzacji nadal Damme prawa 
miejskie. Po przekopaniu kana-
łu, który połączył ówczesną potę-
gą handlową – Brugię z Damme, 
miasto stało się ważnym portem, 
w którym przeładowywano ok. 
300 rodzajów towarów. 

Co ciekawe, to Damme było wła-
ścicielem praw podstawowych do 
wina z Bordeaux i śledzia, który 
był dostarczany nawet ze Szwecji. 
Miasto się bogaciło i rozrastało, 
w czasach największego rozkwi-
tu mieszkało tu około 10 tysięcy 
obywateli. 

W XV wieku kanał Zwin zaczął 
się zamulać. Piaszczysta mierzeja 
położyła kres rozwojowi Damme, 
które straciło na znaczeniu i 
przestało być ważnym miastem 
portowym. Podczas wojny osiem-
dziesięcioletniej Damme znalazło 
się na pierwszej linii frontu, śre-
dniowieczne fortyfikacje zostały 
zburzone, aby zrobić miejsce dla 
nowych murów obronnych. 

Za czasów Napoleona rozpoczęto 
kopanie kanału między Brugią a 
Scheldą, co doprowadziło niejako 
do „przecięcia” Damme na pół. 

Spacerem po Damme 
Dzisiejsze Damme leży po obu 
stronach kanału łączącego Brugię 
z niewielkim Sluis przy granicy 
holenderskiej. Dawna sława han-
dlowej potęgi przeminęła, ale po-
zostały architektoniczne perełki, 
malownicze uliczki i kanał, gdzie 
można oglądać pozostałości śre-
dniowiecznych zabudowań. 

Na niewielkim obszarze znajduje 
się wiele zabytków. Spacerując po 
mieście warto zwrócić uwagę na 

XV-wieczny ratusz, który został 
wybudowany za specjalnie w tym 
celu uchwalony podatek od be-
czek ze śledziami. W jednej z nisz 
można ujrzeć Karola Śmiałego 
wręczającego Małgorzacie z Yorku 
pierścionek zaręczynowy. To w 
Damme z wielką pompą odbył 
się ich ślub. 

Ratusz, wybudowany w stylu póź-
nego gotyku, pełnił dwie funkcje. 
Jego dolna część służyła jako ma-
gazyny, zaś pierwsze piętro było 
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siedzibą władz miejskich i sądow-
niczych. Szczyt budynku wieńczy 
sześcioboczna wieżyczka, na któ-
rej umieszczono zegar słoneczny. 
Przed ratuszem stoi pomnik sław-
nego mieszkańca Damme XIII-
wiecznego flamandzkiego poety 
Jacoba van Maerlanta. 

Koniecznie trzeba zajrzeć do ko-
ścioła Najświętszej Marii Panny 
(Onze Lieve Vrouwerkerk), potęż-
nej budowli z cegły, której częścio-
wo zniszczona nawa wiele mówi o 
dawnej świetności Damme. 

Kościół wzniesiono w XIII wieku. 
Jednak kiedy populacja miasta 
uległa zmniejszeniu, świątynia 
stała się zbyt duża, a koszty jej 
utrzymania zbyt wysokie, dlate-
go mieszkańcy zburzyli fragment 
nawy. Pozostałe ściany działowe 
między nawą główną i boczną dają 
wyobrażenie o wielkości pierwot-
nego kościoła. 

We wnętrzu świątyni podziwiać 
można XIII-wieczne drewniane 
rzeźby przedstawiające Apostołów, 
drewniane XVII-wieczne konfesjo-
nały, krzyż święty – który według 
legendy został wyłowiony z morza 
przez rybaka z Damme i który 
noszony jest corocznie podczas 
Procesji Świętej Krwi w Brugii – 
oraz stare grobowce. W kościele 
znajdziemy również cenne baro-
kowe ołtarze. 

Na koniec zwiedzania warto po 
206 stopniach wejść na wieżę wi-
dokową, z której rozpościera się 
piękny widok na okoliczne polery. 

Co jeszcze warto zobaczyć? Młyn 
Schellemolen, jeden z najpopu-
larniejszych obiektów w Damme, 
wzniesiony w 1867 roku przy ka-
nale Brugge – Sluis, czy zbudowa-
ny w XIII wieku Sint-Janshospitaal 
mieszczący niewielkie muzeum 
składające się z pięciu sal i ka-

pliczki. Znajdują się tam święte 
obrazy, przepiękne zabytkowe me-
ble, ekspozycja porcelany z Delft, 
naczynia cynowe, a przede wszyst-
kim barokowe cudo – wspaniały 
kominek z osłoną z kutego żela-
za, przedstawiającą króla Dawida 
ukaranego za zabójstwo Batszeby. 
Spacerując po Damme nie moż-
na przegapić obejrzenia starych 
folwarków i częściowo odrestau-
rowanych miejskich murów. 

Książki i antykwariaty 
Od 1997 roku Damme jest unika-
towym we Flandrii miastem ksią-
żek i nosi zaszczytny tytuł Miasta 
Księgarń (Booktown). W tej nie-
wielkiej miejscowości znajduje się 
sporo księgarń i antykwariatów, 
w których można nabyć książki, 
albumy czy słowniki z różnych 
dziedzin. 

Corocznie organizowane są różne 
imprezy związane z książkami. W 
każdą drugą niedzielę miesiąca 
odbywa się targ książek. Dziesiątki 
księgarzy i antykwariuszy wysta-
wiają swój asortyment. W miesią-
cach letnich targi odbywają się na 
rynku, w miesiącach zimowych w 
salach ratusza. 

Co ciekawe, w każdym z miesięcy 
dominuje konkretny temat ksią-
żek. Na przykład: w lutym miłość i 

romans, w kwietniu ogród, w maju 
podróże, we wrześniu kulinaria i 
gastronomia, a w listopadzie po-
ezja i historia. 

Damme jest dumne ze swojej 
książkowej tradycji i związków 
z literaturą. Jak wcześniej wspo-
mniałam, tutaj mieszkał i tworzył 
znany flamandzki poeta Jacob van 
Maerlant. 

Charles de Coster – belgijski pi-
sarz tworzący w języku francu-
skim – uważany za ojca belgijskiej 
literatury, który swoimi utworami 
pobudzał belgijską świadomość 
narodową – napisał dziewiętnasto-
wieczną wersję przygód słynnego 
błazna i figlarza Dyla Sowizdrzała 
„La legende d’Ulenspiegel”, we 
Flandrii znaną pod tytułem „Tijl 
Uilenspiegel”, przedstawiającą 
walkę Flamandów z hiszpańską in-
kwizycją. Tytułowy Dyl Sowizdrzał 
urodził się w Damme, co czyni je 
jednym z miast Tijl Uilenspiegel. 

I jeszcze jedna literacka cieka-
wostka: akcja powieści „Pastoor 
Poncke” z 1941 roku autorstwa 
Jana Eekhouta rozgrywa się w 
Damme. 

Damme jest także centrum kuli-
narnych rozkoszy. W miejscowych 
restauracjach serwowane są bar-
dzo smaczne regionalne dania. 
Znany w regionie jest organizo-
wany co roku festiwal gastrono-
miczny. 

Do popularnych regionalnych 
atrakcji należą również wyciecz-
ki na barkach kanałami z Brugii. 
Okolica jest też rajem dla rowerzy-
stów: znajduje się tu sporo dosko-
nałych tras rowerowych. Mapy z 
ich opisami można znaleźć w biu-
rze informacji turystycznej. 

Agnieszka Buniowska 
Fot.: musmozolu.com
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Przegląd prasy belgijskiej 
Belgia stosuje nielegalne 
ulgi podatkowe dla 
międzynarodowych firm 
Trybunał Sprawiedliwości UE 
orzekł, że zwolnienia podatkowe 
przyznawane przez Belgię przed-
siębiorstwom międzynarodowym 
stanowią system pomocy państwo-
wej niezgodnej z prawem Unii. 
Przyznał tym samym rację Komisji 
Europejskiej i uchylił wyrok Sądu 
UE z 2019 roku. 

Władze Belgii od 2005 roku stosu-
ją system zwolnień podatkowych 
z tytułu nadwyżki zysku belgij-
skich podmiotów, które wchodzą 
w skład międzynarodowych kor-
poracji. Firmy te mogą korzystać 
z określonych preferencji, jeśli wy-
każą zaistnienie „nowej sytuacji”, 
polegającej konkretnie np. na 
reorganizacji, utworzeniu miejsc 
pracy lub inwestycjach. 

W 2016 roku KE stwierdziła, że 
system zwolnień z tytułu nad-
wyżki zysku stanowi nielegalną 
pomoc państwową niezgodną z 
regulacjami rynku wewnętrznego 
i nakazała odzyskanie przyznanej 
w ten sposób pomocy od 55 bene-
ficjentów. 

Jedna z zainteresowanych firm 
wniosła skargę do Sądu UE do-
magając się uchylenia decyzji 
KE i sprawę wygrała. Komisja 
Europejska wniosła jednak odwo-
łanie do TSUE i uzyskała potwier-
dzenie swojego stanowiska. 

tvp.info 

Belgia, a przerzut 
kokainy do Europy 
Handel kokainą z Kolumbii do 
Europy gwałtownie wzrósł w 
ostatnich latach za sprawą poro-
zumienia zawartego między party-
zantami FARC a rządem Kolumbii 
– informuje Europol w najnow-
szym raporcie o handlu kokainą. 

Epicentrum handlu kokainą 
znajduje się obecnie w Holandii i 
Belgii. Kolumbijskie organizacje 
przestępcze coraz częściej korzy-
stają z portów w Rotterdamie, 
Hamburgu, a zwłaszcza w 
Antwerpii, aby przetransportować 
narkotyki do Holandii. Z Holandii 
kokaina jest rozwożona wieloma 
szlakami w całej Europie. 
Według danych Europolu, w 2020 
r. w belgijskim porcie Antwerpii 
skonfiskowano 65,5 tony kokainy. 

W Holandii w 2020 r. przechwyco-
no ponad 115 ton. Wartość uliczna 
kokainy wyniosła ponad 3,5 mi-
liarda euro – pisze holenderska 
gazeta „NRC Handelsblad”. 

polonia.nl 

Dwie elektrownie 
jądrowe zmienią się  
w gazowe 
Komisja Europejska wydała ze-
zwolenie na dotowanie przez 
rząd belgijski budowy nowych 
elektrowni gazowych. To element 
belgijskiego planu, któ-
ry zakłada wycofanie 
z eksploatacji blisko 6 
GW mocy elektrowni 
jądrowych do końca 
2025 r. 

Obecnie Belgia korzy-
sta z siedmiu reakto-
rów jądrowych. Cztery 
z nich zlokalizowane 
są w Doel, a trzy w 

Tihange. W 2020 r. Belgia pozyski-
wała blisko 40 proc. energii elek-
trycznej z elektrowni jądrowych, 
co stawiało ją na 5. miejscu wśród 
krajów UE-27. 

Reaktory uruchamiano w latach 
1974-1985, więc ich średni wiek 
wynosi 40 lat. Dlatego w 2003 r. 
belgijski parlament zadecydował o 
stopniowym wycofywaniu z użycia 
elektrowni jądrowych i likwidacji 
starzejących się reaktorów. 

Reaktory Doel 1 i 2 miały zostać 
zamknięte już w 2015 r. Mimo to 
okres ich eksploatacji przedłużo-
no o kolejną dekadę ze względu 
na ryzyko niedoborów mocy w 
systemie energetycznym. 

Według szacunków Federalnego 
Biura Planowania zakończenie 
eksploatacji reaktorów jądrowych 
przełoży się na wzrost emisji CO2 
całej belgijskiej gospodarki o 12 
proc. W 2020 Belgia emitowała do 
atmosfery 108 mln ton ekwiwalen-
tu CO2. W 2026 r. ta ilość sięgnie 
121 mln ton ekwiwalentu CO2. 

300gospodarka.pl 

Czarne listy  
lokatorów socjalnych 
We Flandrii powstaje czarna lista 
najemców mieszkań socjalnych. 
Lokatorzy – zalegający z opłatami, 
powodujący konflikty z sąsiadami, 
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utrudniający im życie, niszczący i 
dewastujący swój lokal – od 2023 
roku znajdą się na czarnej liście. 
Rząd flamandzki dał tej inicjaty-
wie zielone światło. 

Zanim najemca trafi na czarną 
listę, musi zostać eksmitowany. 
Następnie rozpocznie się trzylet-
ni okres zawieszenia, w którym 
nie będzie możliwa rejestracja na 
liście oczekujących. W tym okre-
sie nie będzie mógł korzystać z 
lokalu socjalnego. 

Właściciele nieruchomości na 
rynku prywatnym obawiają się, 
że nie będą mieli dostępu do czar-
nej listy i tym samym nie będą w 
stanie sprawdzić wiarygodności 
ewentualnego lokatora. 

vrt.be 

460 milionów euro na 
poprawę infrastruktury 
drogowej w Gent 
Rząd flamandzki inwestuje ogrom-
ne pieniądze, aby w wielu miej-
scach w Gent poprawić poziom 
infrastruktury i bezpieczeństwa. 
Powstaną tunele, nowe linie tram-
wajowe, drogi zostaną wyremon-
towane. 

Największe zmiany nastąpią w oko-
licy dworca Dampoort. Powstanie 
nowy tunel, który ma usprawnić w 
tym miejscu ruch. Powstaną dwie 
nowe linie tramwajowe, przebudo-
wane zostanie też skrzyżowanie w 
Heuvelpoort. Okolice Dampoort 
i Heuvelpoort staną się bezpiecz-
niejsze dla rowerzystów. 

Zniknie droga biegnąca w po-
bliżu muzeów MSK i S.M.A.K, a 
w tym miejscu powstanie nowy 
plac (Museumplein). Na razie nie 
wiadomo, kiedy prace mają się 
rozpocząć i na kiedy planowane 
jest zakończenie realizacji tych 
projektów. 

vrt.be  

Odnaleziono zaginiony 
rysunek Rubensa 
Flamandzki rząd zakupił za kwotę 
307 400 euro oryginalny rysunek 
flamandzkiego mistrza, Petera 
Paula Rubensa, który uważano za 
zaginiony. Rysunek przedstawia 
klęczącego naukowca niosącego 
na ramionach sferę armilarną, 
specjalny przyrząd astronomiczny, 
będący modelem sfery niebieskiej. 
Uczonego otaczają cherubiny. 

Peter Paul Rubens, stworzył ten 
rysunek dla rodziny Moretus, 
która zajmowała się drukiem i 
wydawaniem książek na począt-
ku XVII stulecia. Rysunek został 
wydrukowany jako ilustracja do 
książki poświęconej zjawiskom 
fizycznym i optyce, ale wszystkie 
egzemplarze pracy zaginęły. 

Eksperci sądzili, że rysunek został 
zniszczony, tymczasem przez cały 
czas znajdował się w prywatnej ko-
lekcji. „To niezwykłe, że praca, któ-
rą uważano za utraconą, ponownie 
się pojawiła” – poinformowała Iris 
Kockelbergh z Plantin Moretus 
Museum, do którego trafił odna-
leziony rysunek Rubensa. 

niedziela.be 

Opłaty rejestracyjne 
za zakup domu lub 
mieszkania spadają. 
Opłaty za drugi dom 
podrożeją 
Każdy, kto od stycznia 2022 ro-
ku kupi mieszkanie lub dom we 
Flandrii, będzie musiał zapłacić 
tylko 3% zamiast 6% opłat rejestra-
cyjnych od tego zakupu. Opłaty 
rejestracyjne za zakup drugiego 
domu wzrosną z 10 do 12 procent. 

Przykładowo: za samodzielny i 
własny dom lub mieszkanie za 
np. 250 000 euro płaci się obec-
nie 6 proc. opłaty rejestracyjnej, 
czyli 15 000 euro. Kwota ta spa-
dłaby do 7500 euro. Jeśli chodzi o 

drugą lub trzecią nieruchomość, 
płaci się teraz 10 procent opłaty 
rejestracyjnej, w tym przykładzie 
25 000 euro. Kwota ta wzrosłaby 
do 30 000 euro. 

hln.be 

Neutralne bankomaty 
Cztery główne belgijskie banki 
(BNP Paribas, KBC, Belfius i ING) 
rozpoczęły tworzenie wspólnej 
sieci bankomatów. Bankomaty 
przypisane do konkretnego ban-
ku zostaną zastąpione uniwer-
salnymi bankomatami, z których 
korzystać będą mogli klienci tych 
banków. 

Wymiana starych urządzeń na 
nowe będzie stopniowa. W 2025 
r. miejsce 5.000 bankomatów KBC, 
BNP Paribas Fortis, Belfius i ING 
zajmie 2.200 uniwersalnych ban-
komatów neutralnych w około 
700 lokalizacjach w Belgii. Będzie 
można wypłacić pieniądze dowol-
ną kartą bankową (Bancontact, 
Mastercard lub Visa) i zmienić 
kod PIN. 

Nowe urządzenia nazywają się 
Bancontact. Zainstalowane zo-
staną w lepszych miejscach niż 
obecnie, kiedy to często kilka 
bankomatów różnych firm znaj-
duje się blisko siebie, a w innych 
miejscach nie ma żadnego takiego 
urządzenia. Nowy projekt zapewni 
95% społeczeństwa łatwy dostęp 
do bankomatu w promieniu mniej 
niż 5 kilometrów od ich domu. 

vrt.be
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Fabryki we Flandrii 
emitują substancje 
toksyczne 
PFOS lub inna toksyczna substan-
cja z rodziny PFAS została wykry-
ta w ostatnich latach aż w jednej 
na cztery fl amandzkich gminach, 
w co najmniej 72 fabrykach we 
Flandrii. 

Trudno znaleźć miejsce we 
Flandrii, gdzie nie ma jeszcze PFAS 
w ziemi ani w wodzie. Badania wy-
kazały, że toksyczne substancje, 
które w ostatnich latach były pro-
dukowane głównie w fi rmie che-
micznej 3M, są obecnie rozsiane 
po prawie całej Flandrii. 

Uprzemysłowiona Flandria 
Zachodnia ma wątpliwy zaszczyt 
bycia liderem, ale substancje 
toksyczne zostały również wy-
kryte w wielu miejscach w pro-
wincjach Antwerpii i Flandrii 

Wschodniej, Limburgii i Brabancji 
Flamandzkiej. 

PFAS można znaleźć nie tylko w 
pobliżu zanieczyszczających za-
kładów produkcyjnych, ale także 
w prawie wszystkich flamandz-
kich rzekach i strumieniach. 
Oznacza to, że woda w nich jest 
tak pełna PFAS, że nie może być 
zdrowa. Co czwarta ryba, głównie 
węgorz i okoń, ma w organizmie 
niezdrową dawkę PFAS. Dlatego 
rząd fl amandzki od jakiegoś czasu 
alarmuje, aby nie jeść złowionych 
przez siebie ryb. 

hln.be

Pola hiacyntów 
Hallerbos zyskały status 
rezerwatu natury 
Flamandzka Minister Środowiska 
Zuhal Demir zadecydowała o 
nadaniu statusu rezerwatu natu-
ry niebieskiemu lasowi usłane-

mu hiacyntami w Hallerbos w 
Brabancji Flamandzkiej. 

Hallerbos to las o powierzchni 552 
hektarów, który co roku, głównie 
w kwietniu i w maju, przyciąga 
tysiące turystów chcących odwie-
dzić przepiękne pola hiacyn-
tów. Dla gości odwiedzających 
Hallerbos zmieni się niewiele, 
ale obszar ten otrzyma lepszą 
ochronę. 

Nadanie Hallerbos sta-
tusu rezerwatu natu-
ry pozwoli na lepszą 
ochronę tego obszaru, 
który z powodu dużej liczby 
turystów jest bardziej na-
rażony na zniszczenia. 

gva.be

Opracowała: 
Karolina Morawska

Hallerbos to las o powierzchni 552 
hektarów, który co roku, głównie 
w kwietniu i w maju, przyciąga 
tysiące turystów chcących odwie-
dzić przepiękne pola hiacyn-
tów. Dla gości odwiedzających 
Hallerbos zmieni się niewiele, 
ale obszar ten otrzyma lepszą 
ochronę. 

Nadanie Hallerbos sta-
tusu rezerwatu natu-
ry pozwoli na lepszą 
ochronę tego obszaru, 
który z powodu dużej liczby 
turystów jest bardziej na-
rażony na zniszczenia. 

gva.be

Opracowała: 
Karolina Morawska
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 Kuchnia fl amandzka dla każdego 
Flandria to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia fl amandzka jest 
bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Groene Waterzooi
met Kabeljauw 
Waterzooi, to przepis znany już 
od wieków, jedno z ulubionych 
dań cesarza Karola V. Jest to gę-
sta, kremowa zupa przyrządzana 
z ryb i warzyw, doprawiana przed 
spożyciem gęstą tłustą śmietaną. 

Oryginalne danie było przyrządza-
ne z ryb słodkowodnych lub mor-
skich. Pierwotnie używano miętu-
sa, ale ryba ta prawie zniknęła z 
rzek. Obecnie zupę przyrządza się 
z takich ryb jak węgorz, szczupak, 
karp, dorsz czy okoń. 

Składniki: 
• 1 litr rybnego bulionu 
• 4 kawałki fi leta z dorsza (ok. 200 

g/porcja) 
• 600 g ziemniaków 
• 1 cebula 
• 1 ząbek czosnku 
• 2 łyżki oliwy z oliwek 
• 1 biała część pora 
• 3 łodygi selera 
• 1 cukinia 
• 2 gałązki tymianku 
• 3 liście laurowe 
• pieprz, sól 
• 2 pęczki rzeżuchy 
• 1 pęczek natki pietruszki 
• szczypta sody oczyszczonej 
• 5 ml gęstej śmietany 

Przygotowanie: 
Podgrzewamy bulion. Obieramy 
ziemniaki, cebulę i czosnek. 

Ziemniaki kroimy w 
dużą kostkę, cebulę w 
drobną kosteczkę, a 
czosnek wyciska-
my przez praskę 
(miażdżymy). 

Na patelnię o 
wysokich brze-
gach wlewamy 
oliwę i rozgrzewamy ją na śred-
nim ogniu. Dodajemy ziemniaki i 
dusimy kilka minut. Następnie do-
dajemy cebulę i czosnek, i miesza-
jąc dusimy kolejnych kilka minut. 
Zmniejszamy ogień do minimum 
i dalej dusimy od czasu do czasu 
mieszając. 

Dodajemy pozostałe opłukane 
warzywa. Por dzielimy wzdłuż i 
kroimy, łodygi selera oraz nie-
obraną cukinię kroimy w kostkę 
o szerokości około centymetra. 
Warzywa wrzucamy na patelnię, 
dodajmy liście laurowe i gałązki 
tymianku. Doprawiamy mielonym 
pieprzem i solą. 

Dolewamy ¾ bulionu rybnego, 
dokładnie mieszamy i doprowa-
dzamy do wrzenia, zmniejszamy 
ogień i dusimy warzywa pod przy-
kryciem. Gdy warzywa będą już 
miękkie, dodajemy dorsza, przy-
krywamy pokrywką i gotujemy 
na średnim ogniu przez około 
5 minut. Następnie odwracamy 
kawałki dorsza i dusimy przez 

kolejne 3-4 minuty, aby ryby nie 
rozgotować. 

Sos z zielonych ziół: 
Rzeżuchę i pietruszkę płucze-
my, niewielką porcję rzeżuchy 
odkładamy do dekoracji zupy. 
Podgrzewamy pozostałą część 
bulionu, pokrojoną pietruszkę i 
rzeżuchę wrzucamy do garnka, 
dodajemy szczyptę sody (powodu-
je ona zachowanie zielonego kolo-
ru ziół), gotujemy około 5 minut, a 
następnie miksujemy blenderem 
do uzyskania gładkiej masy. 

Z zupy wyjmujemy ugotowanego 
dorsza oraz gałązki tymianku i li-
ście laurowe. Uzyskany sos oraz 
śmietanę dodajemy do zupy, de-
likatnie mieszamy, doprawiamy 
do smaku solą i pieprzem. Do 
głębokiego talerza nalewamy por-
cję zupy, na wierzchu kładziemy 
porcję dorsza i dekorujemy świeżą 
rzeżuchą. 

Smacznego! 
Agnieszka Wojtysiak

Flandria to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia fl amandzka jest 
bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Ziemniaki kroimy w 
dużą kostkę, cebulę w 
drobną kosteczkę, a 

oliwę i rozgrzewamy ją na śred-
nim ogniu. Dodajemy ziemniaki i 
dusimy kilka minut. Następnie do-
dajemy cebulę i czosnek, i miesza-

kolejne 3-4 minuty, aby ryby nie 
rozgotować. 

Sos z zielonych ziół: 

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

BĄDŹ WIDOCZNY!
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Romantyczna Brugia 
Bardzo często oglądając film z nazwą miasta w tytule jak „Vicky Cristina Barcelona” 
czy „O północy w Paryżu” po jego zakończeniu ma się ochotę spakować walizki i tam 
pojechać. Najlepiej następnego dnia i przynajmniej na tydzień. Pospacerować ulicz-
kami z filmu i poczuć atmosferę danego miasta. 

Jednak po obejrzeniu filmu 
„Najpierw strzelaj, potem 
zwiedzaj”  (ang.  In Bruges) z 
Colinem Farrellem i Brendanem 
Gleesonem w rolach głównych ta 
potrzeba podróży jest, ale nieoczy-
wista. Brugia w filmie jest magicz-
na, wręcz uwodzi widza, a ułatwia-
ją to bożonarodzeniowe dekoracje, 

które widzimy w poszczególnych 
scenach. 

I taka naprawdę jest Brugia – uwo-
dzicielska, tajemnicza, mroczna, 
zmusza do refleksji a czasem 
nawet zmienia człowieka. Film 
„Najpierw strzelaj, potem zwie-
dzaj” to opowieść o dwóch zawo-
dowych mordercach czekających 
na wiadomość od szefa. Ray po-
twornie się nudzi w Brugii i dla 
niego spędzenie dwóch tygodni 
w tym belgijskim zabytkowym 
mieście to koszmar. Z kolei Ken 
z przewodnikiem w ręku zwiedza 
miasto, odkrywa je stopniowo i 
Brugia zaczyna go fascynować. 

A jaka jest Brugia? Inaczej widzą 
ją mieszkańcy, inaczej turyści, któ-
rzy zwiedzają ją w kilka godzin, 
a inaczej ci, którzy na poznanie 
Brugii poświęcili weekend albo 
kilka dni. 

To miasto o wyjątkowej historii, 
która jest najlepszym przykładem, 
że fortuna kołem się toczy. W śre-

dniowieczu Brugia była jednym z 
najbogatszych miast Europy. Kwitł 
handel i można było kupić naj-
różniejsze towary: sukno, zboże, 
futra, azjatyckie przyprawy, wina 
i owoce. 

W gospodzie należącej do rodzi-
ny Van der Beurze kupcy z całej 
Europy dokonywali transakcji w 
oparciu o weksle – to miejsce to 
kolebka współczesnego rynku 
kapitałowego. Największy rozwój 
kulturalny i artystyczny miasta 
miał miejsce za panowania księ-
cia Burgundii, Filipa III Dobrego, 
którego nadwornym malarzem 
był Jan van Eyck. 
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Jednak złoty wiek Brugii skoń-
czył się na przełomie XV i XVI 
w. a przyczyną było zamulanie 
kanału Zwin, który był połącze-
niem miasta z morzem. W kolej-
nych wiekach miasto ubożało i 
stopniowo traciło na znaczeniu 
gospodarczym, politycznym i 
kulturalnym. Przez prawie cztery 
stulecia Brugia się nie rozwijała, 
czas jakby się zatrzymał. W mie-
ście nic albo niewiele się zmie-
niało, nawet w okresie rewolucji 
przemysłowej. 

Dopiero w XIX wieku Brugia za-
częła ponownie być interesująca, 
najpierw dla artystów a później 
dla turystów, głównie francuskich 
i angielskich. Paradoksalnie to, 

co było przekleństwem dla 
mieszkańców biednej Brugii 
– bo z braku funduszy w mie-
ście, nawet w centrum nie po-
wstawały nowoczesne jak na 
tamte czasy budynki – stało 
się największą wartością mia-
sta w kolejnym stuleciu. 

Średniowieczna zabytkowa 
zabudowa centrum zosta-
ła doceniona i w roku 2000 

wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Brugia 
każdego roku przyciąga miliony 
turystów a przed pandemią rekor-
dowy był rok 2018 – 8,3 mln odwie-
dzających. Tak, Brugia odzyskała 
dawny blask, bo dziś to nie tylko 
miasto atrakcyjne dla turystów, 

ale też ważny port i duży ośrodek 
przemysłu. 

Brugia jest miastem, które najle-
piej zwiedzać w rytmie slow, bo 
tylko wtedy mamy szansę odkryć 
malownicze zaułki, które często 
omijają turyści. Polecam wejście 
na wieżę Belfort, której wysokość 
to 83 m, ale do pokonania jest aż 
366 schodów. 

Inne najważniejsze zabytki Brugii 
to: główny plac – Markt, Burg to 
plac w centrum, który jest otoczo-
ny wspaniałymi budynkami, daw-
ny szpital Het Sint-Janshospitaal, 
Begijnhof,Onze-Lieve-Vrouwekerk 
i cudowne muzeum malarstwa 
Groeningemuseum. 
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Stowarzyszenie 1.Polskiej Dywizji 
Pancernej Belgia wraz z Grupą 
Rekonstrukcyjną Pierwszej Dywizji Pancernej 
„Antwerpia” ma przyjemność poinformować 
wszystkich chętnych o zbliżających się wydarzeniach 
związanych z upamiętnieniem 1 D. Panc. 

W listopadzie przewidywane daty to:
01.11.2021     Stekene 
11.11.2021     Tielt 

Po szczegółowe informacje dotyczące obchodów zapraszamy 
na facebooka grupy: 
Grupa Rekonstrukcyjna Pierwszej Dywizji Pancernej 
„Antwerpia” 
Kontakt z grupą rekonstrukcyjną możliwy przez facebooka 
jak również pod adresem e-mail: info@rg1eppanc.be
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Rozliczenia podatkowe dla 
nierezydentów 
Nierezydenci podatkowi w Belgii to osoby, które swoje stałe miejsce zamieszkania 
lub centrum interesów gospodarczych mają poza Belgią. Status nierezydenta nie 
ma związku z obywatelstwem podatnika. W ustalaniu statusu fiskalnego istotny jest 
wpis podatnika do krajowego rejestru mieszkańców/obcokrajowców, czyli zameldo-
wanie. 

Osoby, które przebywają w 
Belgii ze względów zarobko-
wych, mają obowiązek zgłosze-
nia swojego pobytu w urzędzie 
gminy, na terenie której miesz-
kają. W zależności od okresu, 
na jaki dana osoba jest zatrud-
niona w Belgii lub na jaki zo-
stała oddelegowana do Belgii 
z innego kraju, gmina wyda 
odpowiednie dokumenty po-
bytowe. 

W przypadku osób zatrudnio-
nych lub oddelegowanych do 
Belgii na okres do 3 miesięcy 
zostanie wydane zaświadczenie 
o zgłoszeniu pobytu. Osoby, któ-
re ze względów zarobkowych 
przebywają w Belgii dłużej niż 3 
miesiące, otrzymają kartę pobytu 
na 5 lat. Otrzymanie karty pobytu 
wiąże się z wpisem do krajowego 
rejestru obcokrajowców/miesz-
kańców i nadaniem belgijskiego 
numeru identyfikacyjnego (rij-
ksregisternummer/numéro natio-
nal), który jest odpowiednikiem 
polskiego numeru PESEL. 

Osoby, które posiadają belgijski 
numer identyfikacyjny, automa-
tycznie traktowane są jako belgij-
scy rezydenci podatkowi, a co za 
tym idzie, są automatycznie przy-
pisane do urzędu skarbowego dla 
rezydentów. 

Nierezydenci podatkowi 
W ustalaniu statusu fiskalnego 
podatnika oprócz wpisu do kra-
jowego rejestru mieszkańców 

istotną rolę odgrywają też inne 
kryteria, takie jak miejsce za-
mieszkania (ośrodek interesów 
życiowych) oraz ośrodek intere-
sów gospodarczych. 

Zgodnie z umową o unikaniu 
podwójnego opodatkowania pod-
pisaną między Belgią i Polską, 
miejsce zamieszkania podatnika 
jest tam, gdzie mieszka jego ro-
dzina (współmałżonek i dzieci). 
Jeśli podatnik przebywa w Belgii 
ze względów zarobkowych dłużej 
niż 3 miesiące i został wpisany 
do krajowego rejestru mieszkań-
ców, ale jego rodzina przebywa w 
innym kraju (Unii Europejskiej, 
np. w Polsce), może ubiegać się o 
status nierezydenta w Belgii. 

Pracownicy sezonowi oraz osoby 
pracujące i przebywające w Belgii 
krócej niż 183 dni również mogą 
być traktowane jako nierezydenci 
podatkowi. 

Należy pamiętać, że podatnik 
musi mieć oficjalne zameldowa-

nie pod tym samym ad-
resem, co jego rodzina 
(w kraju, w którym ona 
przebywa). Belgijski 
urząd skarbowy może 
wymagać udokumento-
wania posiadania mel-
dunku podatnika wraz 
z rodziną. 

Również w przypadku, 
gdy podatnik zarządza 
swoim kapitałem (środ-

kami finansowymi, nieru-
chomościami itp.) z innego kraju 
niż Belgia jego rezydencja podat-
kowa może znajdować się w tym 
(innym) kraju. 

Osoby oddelegowane do pracy 
w Belgii, zarówno pracownicy 
najemni, jak i osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, mogą 
być traktowane jako nierezyden-
ci podatkowi w Belgii, nawet jeśli 
przebywają na jej terenie dłużej niż 
183 dni. W takiej sytuacji istotne 
jest, w którym kraju podatnik ma 
miejsce zamieszkania (ośrodek 
interesów życiowych) lub ośrodek 
interesów gospodarczych. 

Nierezydentami podatkowymi są 
często również pracownicy pla-
cówek dyplomatycznych (konsu-
latów, ambasad) oraz niektórych 
organizacji międzynarodowych. 

Zeznania podatkowe  
dla nierezydentów 
Nierezydenci podatkowi w Belgii 
składają zeznania podatkowe je-
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sienią. W roku 2021 formularze 
zeznań podatkowych zostały wy-
syłane do podatników pod koniec 
września. Termin składania ze-
znań w formie papierowej upły-
wa 4 listopada 2021. Zeznania 
składane drogą elektroniczną 
oraz przez osoby, które mogą w 
imieniu podatników składać ich 
zeznania muszą wpłynąć do urzę-
du najpóźniej 2 grudnia 2021. 

Należy pamiętać, iż podatnik ma 
prawo do minimum 1 miesiąca 
na wypełnienie i wysłanie zezna-
nia. Nierezydenci podatkowi mają 
obowiązek składania zeznań po-
datkowych również w kraju swojej 
rezydencji podatkowej, czyli tam, 
gdzie mieszka rodzina podatnika, 
np. w Polsce. 

Osoby, które po raz pierwszy rozli-
czają się w Belgii jako nierezyden-
ci, same powinny złożyć wniosek 
do urzędu skarbowego dla nierezy-
dentów o wysłanie formularza do 
zeznania podatkowego. Szczegóły 
można znaleźć na stronie: 
https://financien.belgium.be/nl/
particulieren/belastingaangifte/
niet-inwoners lub https://finances.
belgium.be/fr/particuliers/declara-
tion_impot/non-residents 

Od 2016 r. w Belgii są trzy urzę-
dy skarbowe dla nierezydentów. 
Każdy z urzędów obsługuje zezna-
nia podatkowe w innym języku. 
Główne siedziby działów nider-
landzkojęzycznego i francuskoję-
zycznego, znajdują się Brukseli. 
Urząd niemieckojęzyczny ma 
swoją siedzibę w Eupen. Od 2016 
r. każdy podatnik (nierezydent) 
sam wybiera, w którym z trzech 
urzędów chce złożyć zeznanie (ze 
względu na język). 

Zasady opodatkowania 
dla nierezydentów 
W przypadku nierezydentów po-
datkowych Belgia ma prawo opo-

datkować tylko te dochody, które 
zostały osiągnięte w Belgii, tzn. 
dochody z pracy zarobkowej wyko-
nywanej na terenie Belgii, docho-
dy pochodzące z nieruchomości 
położonych na terenie Belgii oraz 
inne dochody pochodzące ze źró-
deł położonych w Belgii. 

Podatnik ma obowiązek wyka-
zania w zeznaniu podatkowym 
dochodów uzyskanych w innych 
krajach UE, np. płacy uzyskanej 
na terenie Polski, dochodów osią-
gniętych w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej lub rol-
niczej w innym kraju UE (lub poza 
jej granicami). 

W przypadku nierezydentów ich 
dochody pochodzące z innych 
krajów wewnątrz Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej nie pod-
legają opodatkowaniu w Belgii, 
ale muszą być wykazane w celu 
ustalenia, czy podatnik ma prawo 
do ulg i korzyści podatkowych w 
Belgii. 

Jeśli w danym roku podatnik osią-
gnął dochody zarówno w Belgii, 
jak i w innym kraju/krajach, 
sprawdza się, czy dochód osią-
gnięty w Belgii wyniósł min. 75% 
całkowitego rocznego dochodu. 

Jeśli tak, to podatnik ma prawo 
do ulg podatkowych na dzieci 
na utrzymaniu, 
które przebywają 
w innym kraju, do 
tzw. ilorazu mał-
żeńskiego, jeśli ich 
współmałżonkowie 
przebywający w in-
nym kraju osiągnę-
li niskie dochody, 
do niektórych odli-
czeń podatkowych 
w związku z zacią-
gniętym w Belgii 
lub innym kraju 
UE/Europejskiej 

Wspólnoty Gospodarczej kredy-
tem hipotecznym, wydatkami na 
żłobek, przedszkole czy świetlicę 
dzieci do 14. r.ż. oraz do innych od-
liczeń wynikających z belgijskiej 
ordynacji podatkowej. 
 
Rodzaj oraz wysokość niektórych 
ulg i odliczeń podatkowych zależy 
od tego, w którym regionie Belgii 
(Flandria, Walonia, Bruksela) 
podatnik wykonuje pracę lub z 
którego otrzymuje świadczenia 
socjalne na podstawie uprzednie-
go zatrudnienia lub wykonywania 
działalności gospodarczej. 
 
Jeśli jednak podatnik w danym 
roku podatkowym osiągnął w 
Belgii mniej niż 75% swojego cał-
kowitego rocznego dochodu, nie 
ma prawa do większości ww. ulg. 

Więcej informacji na temat sta-
tusów fiskalnych oraz rozliczeń 
podatkowych można znaleźć na 
stronie internetowej ministerstwa 
finansów: https://finance.belgium.
be/en/private-individuals/tax-re-
turn/non-residents/tax-returne lub 
uzyskać bezpośrednio w urzędzie 
skarbowym dla nierezydentów po-
datkowych. 

Aldona Kuczyńska-Naskręt 

Publikacja ma charakter informa-
cyjny i nie jest wykładnią prawa. 
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Komitet Rodzicielski, czy jak tam 
kto woli Rada Rodziców 
Byłam na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego i pomyślałam sobie, że napiszę, jak 
to wygląda we Flandrii i dlaczego warto zapisać się do Komitetu w szkole swojego 
dziecka. 

Moje nastoletnie córki eduka-
cję rozpoczęły jeszcze w Polsce. 
Chodziły tam do dwóch szkół – ma-
lutkiej na wiosce i dosyć dużej w 
małym mieście. W obu tych szko-
łach należałam do Rady Rodziców. 
Tutaj jestem w Komitecie coś z 5 
lat, z tym że ostatnie 2 lata się nie 
liczą, bo miałam inne rzeczy na 
głowie a poza tym przez koronę 
niezbyt wiele się działo. 
  
Tak czy owak mam już jakieś po-
jęcie o tej kwestii i jakieś porów-
nanie pomiędzy PL a BE, i dziś 
trochę się na ten temat powymą-
drzam. 

We Flandrii inaczej to wygląda, 
niż w Polsce. Różnice są przede 
wszystkim w organizacji. W PL 
były (za moich czasów) tzw. Trójki 
Klasowe obowiązkowe dla każdej 
klasy i z tych trójek składała się 
Rada. Tutaj nie ma trójek, nikt 
nie jest w żaden sposób zmusza-
ny do należenia do Komitetu. 
Przynależność jest całkowicie do-
browolna. Nie ma też obowiązku, 
by w Radzie byli rodzice z każdej 
klasy. Teoretycznie jest możliwe, 

że z jednej klasy będzie 7 rodziców 
a z drugiej ani jednego. 

W naszej małej wiejskiej szkółce 
(trochę ponad 200 uczniów) do 
Komitetu należało zawsze około 
20 rodziców. Wiadomo w małej 
wiosce, gdzie prawie wszyscy się 
znają ze sobą, łatwiej kogoś wkrę-
cić do Komitetu, niż ma to miejsce 
w dużej szkole, do której ucznio-
wie przyjeżdżają z innych miejsco-
wości a rodzice się wzajemnie nie 
znają. 

Jak zdobywa się nowych człon-
ków? Tak samo jak się sprzedaje 
kosmetyki z Avonu. Podbijasz po 
kolei do rodziców nowych uczniów 
we wrześniu i pytasz: chcesz coś z 
Avonu? Znaczy chcesz należeć do 
super fajnej rady rodziców? Tak 
samo jak z Avonem, zwykle nikt 
tak od razu nie chce. Ale czasem 

da się kogoś złapać. Pisze się też 
maile reklamujące do wszystkich 
rodziców, rozdaje ulotki dzieciom, 
na każdej imprezie zachwala i za-
chęca… 

Co robi Komitet 
Rodzicielski we 
Flandrii?
Tu akurat mniej więcej to samo, 
co w Polsce – pomaga ciału pe-
dagogicznemu ogarnąć szkolny 
cyrk i próbuje w różny sposób 
jakoś ufajnić szkołę, by dzieci jak 
najlepiej się w niej czuły. Pełni też 
rolę pośrednika pomiędzy resztą 
rodziców a belframi i dyrekcją. Do 
Komitetu każdy rodzic może zgła-
szać różne pomysły, problemy itd. 

Komitet organizuje różne imprezy 
i pomaga nauczycielom to i owo 
zorganizować i zebrać jak najwię-
cej pieniędzy, by zafundować szko-
le coś ekstra. 

I tu mamy kolejną różnicę. U nas 
nie ma żadnych mniej lub bardziej 
„nieobowiązkowych” składek. 
Nie wiem, jak tam teraz w PL, ale 
drzewiej nie chcieli wydać dziecku 
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świadectwa, gdy miało się „nieobo-
wiązkową” składkę niezapłaconą. 
Tutaj nie ma stałego haraczu. 
Komitet musi się starać i ruszyć 
głową, by zdobyć forsę. 

Każda szkoła ma swoje pomysły, 
jak tego dokonać. Jednym idzie 
lepiej, innym gorzej. Dla przykła-
du nasz Komitet w ciągu ostatnich 
10 lat zarobił blisko 100 tys. euro 
(sam zysk). Jak na małą szkółkę to 
– moim zdaniem – całkiem zacnie. 

Jak to się u nas robi?
Dwie coroczne dosyć dochodowe 
tradycyjne imprezy szkolne orga-
nizowane przez nasz Komitet to 
„Wieczór Wina i Sera” oraz zaba-
wa karnawałowa. 

Czym jest Wieczór to już sama na-
zwa mówi. Robi się plakaty, ulot-
ki, zamawia się sery, wino i inne 
napoje oraz różne inne dodatki. 
Drukuje się bilety-cegiełki, które 
każdy może kupić. Każdy rodzic 
(nie tylko z Komitetu) próbuje 
zachęcić do przyjścia wszystkich 
swoich znajomych. 

Impreza trwa 2 dni (sobota, nie-
dziela). Ludzie się schodzą, kupują 
bilet (jeśli wcześniej nie kupili) i 
podchodzą do stołów, gdzie kroją 
sobie taki czy inny ser, nabierają 
gorącej zupy cebulowej ugotowa-
nej przez Komitet, kupują napoje i 
siadają przy stolikach do jedzenia 
i pogawędek ze spotkanymi tam 
ziomkami. Zwykle sala jest pełna. 
Zarobek ze sprzedaży biletów i na-
pojów to w jednym roku tysiąc, w 
drugim 2,5 tysiąca euro. 

Zabawa karnawałowa – też każ-
dy wie, jak wygląda. Czasem gra 
jakaś wiejska kapela, czasem DJ. 
Zarabia się na napojach, przeką-
skach i wejściówce. Zysk podob-
ny jak poprzednio. Zależnie od 
roku raz jedno, raz drugie lepiej 
wychodzi. 

Inne imprezy to np BBQ na szkol-
nym podwórku w czerwcowy 
weekend. Dmuchane zamki, mu-
zyka, lody, frytki, grill, malowanie 
twarzy itd. itp. Zawsze sztuka w 
tym, by jak najtaniej zapłacić ale 
dużo zarobić. Cena za wszystko 
musi być oczywiście nieprzesa-
dzona, bo nikt nie zapłaci. 

No i zwykle próbuje się jakichś 
sponsorów zdybać, a to piekarnia 
da bułki za darmo, a to dmuchany 
zamek załatwi się za połowę ceny. 
Każdy wie, jak jest, nie ma co tłu-
maczyć. 

W ostatnich latach (przedkoro-
nowych) były też mecze (mistrzo-
stwa) na dużym ekranie w szkole. 
Ekrany i resztę sprzętu wypożyczo-
no. Ludzie przyszli poprzebierani 
i wymalowani w belgijskie barwy, 
szaliki, gadżety… My sprzedawa-
liśmy kilka gatunków piwa, gin z 
tonikiem, sangrię, colę, fantę, wo-
dę, lody, chipsy. Belgia grała wtedy 
kilka razy. Przyszły tłumy, jakich 
się nikt nie spodziewał. Zysk coś 
ze 3 tysiące. 

Inne metody, jako się rzekło to 
sprzedaż czegoś. Popularna i już 
z wieloletnią tradycją jest sprze-
daż gofrów, pralinek gdzieś przed 
Wielkanocą. Najpierw zbiera się 
zamówienia wśród rodziców z za-
znaczeniem, że to na Komitet. 
Zamawia się i sprzedaje to z zy-
skiem. Niektórzy rodzice zama-
wiają dla całej rodziny, sąsiadów 
itd. I tu czasem tysiąc udaje się 
wyciągnąć. 

W tym roku jest nowy pomysł. 
Szykujemy się do sprzedaży zesta-
wów cebulek tulipanów, narcyzów 
itp. Zasada jak przy gofrach. 

Kolejny nowy pomysł (moim zda-
niem kompletnie nieprzemyślany 
– inne lokalne organizacje robią 
to samo w tym samym czasie) to 

marsz halloweenowy. Marsz to 
niewłaściwe słowo, ale nie wiem, 
czy jest jakiś polski odpowiednik 
„zoektochtu”. To jest taki marsz, 
który wiedzie określoną trasą i po 
drodze są zadania do wykonania 
oraz inne atrakcje. W tym wypad-
ku jest to marsz po ciemku i ze 
strasznymi atrakcjami. 
Jako się rzekło, co szkoła, to inne 
pomysły. 

Na co Komitet wydaje 
zarobione pieniądze? 
Przy wydatkach zawsze jest 
sporo dyskusji na zebraniach. 
Nauczyciele przedstawiają swoje 
pomysły i potrzeby. Uczniowie 
zgłaszają swoje, a Komitet ma 
jeszcze swoje. Lista potrzeb zwy-
kle jest długa. 

Podam zatem kilka przykładów 
z ostatnich lat. Z drobiazgów 
Komitet funduje co roku m.in. 
prezenty mikołajkowe (słodycze), 
frytki i lody na koniec roku dla 
wszystkich uczniów. 

Jednorazowe zakupy to np.: 
• system nagłośnienia na potrze-

by radia uczniowskiego, 
• stoły piknikowe (latem dzieci je-

dzą na podwórku), plastikowe 
stoliki imprezowe, 

• zabawki i gry podwórkowe wraz 
z kuframi do ich przechowywa-
nia, plus namalowanie plansz 
i innych „terenów” do gier na 
płytkach, 

• iPady dla uczniów (służą głów-
nie przedszkolakom do zaba-
wy), odtwarzacz dvd, 

• zamrażarka, lodówki i plastiko-
we pudła, wykorzystywane m.in. 
do przechowywania uczniow-
skiego drugiego śniadania (po-
mysł w związku z ogrzewaniem 
podłogowym, które szkodzi ka-
napkom w plecakach), 

• pralka i suszarka. 
To tylko co ciekawsze przykłady, 
by bardziej obrazowo pokazać, 
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jakimi pieniędzmi obraca nasz 
Komitet Rodzicielski i jak ogólnie 
sytuacja wygląda. 

Dlaczego warto zapisać 
się do Komitetu 
Rodzicielskiego w 
szkole swojego dziecka? 
U nas (w innych szkołach podob-
nie) Komitet zbiera się raptem 
kilka razy do roku. Zebrania są 
wieczorem. Nie ma bynajmniej 
obowiązku chodzenia na każde. 
Ba, można w ogóle nie chodzić 
na zebrania, ale dobrze jest o nie-
obecności informować przed ze-
braniem, by wszystko było jasne, 
no i u nas od tego roku trzeba 
określić swój status w Komitecie 
– można być głównym członkiem 
i zawsze być obecnym, czy człon-
kiem pomocniczym, który tylko 
od czasu do czasu przy większej 
okazji się udziela. 

Zasadniczo jednak nikt nie mu-
si udzielać się przy wszystkich 
okazjach. Każdy przychodzi do 
pomocy, przyłącza się do działa-
nia wtedy, kiedy ma czas, kiedy 
ma możliwości. Np. przy takim 
zakończeniu szóstej klasy potrze-
ba dwie-trzy osoby do podawania 
szampana czy zapewnienia nagło-
śnienia, ewentualnych dekoracji. 
Idzie, kto wtedy może. Do rozdzie-
lania i pakowania gofrów też z 4 
osoby wystarczy. 

Najwięcej ludzi potrzeba do du-
żych imprez, ale i tu też każdy orze 
jak może. Są zwykle w Komitecie 
ludzie, którzy mają jakieś znajomo-
ści, albo zwyczajnie lepiej ogarnia-
ją rzeczywistość i oni zwykle naj-
więcej robią. Inni tylko fi zycznie 
przy imprezach się udzielają. Liczy 
się każda główka i każda para rąk. 

Pytanie tylko po co? 
Po to, żeby czasem porobić coś 
fajnego i dobrego dla innych, w 
tym dla dobra swojego własnego 

dziecka. By poznać ludzi, innych 
rodziców. Po to by poplotkować, 
pogadać, zabawić się, rozerwać. 
Na zebraniach po omówieniu 
spraw ważnych zawsze przycho-
dzi czas na pogaduszki. Ile się w 
ten sposób dowiedziałam o swojej 
wsi… W tej piekarni są niemili, ta 
knajpa jest beznadziejna, ten to 
oszust, tamten gbur, tam jest fajny 
plac zabaw, tam tanio kupisz to, a 
tam tamto. 

Raz do roku u nas jest też spotka-
nie w jakiejś knajpie. Każdy płaci 
za siebie, żeby nie było, że wydaje 
się forsę rodziców. To też jest fajne. 

Dla mnie, obcokrajowca, Komitet 
był od początku ogromnym źró-
dłem wiedzy na temat szkoły. W 
ten sposób można się przyjrzeć 
szkole od zaplecza, poznać bliżej 
nauczycieli, dyrekcję i innych pra-
cowników oraz dowiedzieć, jak w 
szkole i gminie funkcjonuje sys-
tem oświaty. 

Ostatnio mieliśmy dyskusję na 
temat nowego systemu zapisów 
uczniów do szkół, który okazuje 
się wcale nie taki dobry, jak się 
wydawało. Jest to bowiem system 
sterowany odgórnie przez mini-
sterstwo i sama szkoła, dyrekcja 
czy nawet urząd gminy nie ma tu 
nic do powiedzenia. 

Rodzice zapisują dzieci na listę, a 
komputer je przydziela do szkół 
wedle odległości pomiędzy szko-
łą a miejscem zameldowania. Przy 
czym każda szkoła ma jasno okre-
śloną i nieprzekraczalną liczbę 
miejsc, a co za tym idzie, kto się 
spóźni z rejestracją, może nie do-
stać się do żadnej szkoły w okolicy. 

No i w przypadku naszej szkoły, 
która znajduje się przy granicy 
prowincji, może się zdarzyć, że do 
szkoły zostanie zapisane dziecko 
z innej gminy i innej prowincji, a 

zabraknie miejsca dla mieszkańca 
naszej wioski, bo to pierwsze ma 
w kilometrach bliżej niż to drugie. 

Do tego jako pierwsze dostają 
miejsca dzieci, które w szkole 
mają rodzeństwo lub rodziców 
nauczycieli, no i dzieci, które wła-
śnie się przeprowadziły tuż przed 
ofi cjalnymi zapisami. 

Więc może być tak, że dziecko 
mieszkające pod samą szkołą nie 
dostanie się do niej, bo zabraknie 
miejsca. Pozytyw taki, że teraz ro-
dzice nie rozbijają pod szkołami 
namiotów i nie stoją kilka dni w 
kolejkach, by zapisać swoje dziec-
ko do danej szkoły, jak to wcze-
śniej miało miejsce. 

Należenie do Komitetu Rodzi-
cielskiego ma sporo pozytywów, 
ale dla mnie jedno jest bardzo 
trudne i chyba w końcu dam so-
bie z tym spokój. Chodzę spać z 
kurami, o 21 już jestem w łóżku, 
a tymczasem zebrania i wiele im-
prez zaczynają się wieczorem lub 
późnym popołudniem i kończą 
bardzo późno. 

Z ostatniego zebrania wyszłam o 
23.30. Dla mnie o wiele za późno. 
Jakby nie patrzeć, o szóstej mu-
szę wstać, a potem ostro naginać 
przez cały dzień, zaś moje zdrowie 
i siły pozostawiają ostatnimi czasy 
wiele do życzenia. No, po prostu 
starość nie radość… 

Młodym i niepracującym ciężko 
jednak polecam. 

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

 Magdalena B-P





26 Flandria po polsku                                                                                                                     listopad 2021

 Przegląd prasy polskiej 

Duże zmiany w L4 
Zmiany w systemie zwolnień le-
karskich obowiązywać będą od 
przyszłego roku i zostaną wpro-
wadzone wraz z m.in. nowelizacją 
ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych. 

Skrócony zostanie czas pobie-
rania  zasiłku chorobowego  po 
utracie pracy z 182 do 91 dni. Bez 
zmian pozostanie maksymalny 
czas niezdolności do pracy w cza-
sie ciąży i w przypadku gruźlicy – 
270 dni. Okres zasiłkowy liczy się 
zarówno w czasie umowy o pracę, 
jak i po jej rozwiązaniu. 

Aby odnowić prawo do kolejne-
go pół roku płatnej nieobecności 
w pracy, potrzebny będzie 60-dnio-
wy okres przerwy w zwolnieniu 
lekarskim. Świadczenie za czas 
leczenia w szpitalu będzie wyno-
siło tak jak na L4 – 80 proc. pensji. 

Ciężarne pracownice, którym wy-
gaśnie umowa o pracę z powodu 
śmierci pracodawcy lub z który-
mi zostanie rozwiązany stosunek 
pracy w okresie ciąży z powodu 
ogłoszenia upadłości lub likwida-
cji fi rmy, nie zostaną bez pienię-
dzy. Od 1 stycznia 2022 r. w ta-
kim przypadku ciężarnym 
będzie przysługiwało 
świadczenie w wysoko-
ści zasiłku macierzyńskie-
go, które ma być wypłacane 
do dnia porodu. 

Wszystkie choroby będą wliczane 
do półrocznego okresu zasiłko-
wego. Jeśli zatem przekroczymy 
182-dniowy pułap, pieniędzy za 
przekroczony okres nie dostanie-
my. Trzeba będzie przepracować 
co najmniej 60 dni, by w razie cho-
roby znów dostać zasiłek. 

ZUS będzie mógł odbierać zaległe 
należności z wypłacanych świad-
czeń, np. świadczenia L4, do pię-
ciu lat wstecz. 

next.gazeta.pl 

Ustawa ws. „domów bez 
formalności” ma wejść 
w życie na przełomie 
roku 
Uchwalona we wrześniu przez 
Sejm ustawa przewiduje budowę 
domów o powierzchni zabudowy 
do 70 m2, maksymalnie dwukon-
dygnacyjnych. Te budynki muszą 
być zbudowane tak, by nie oddzia-
ływały na działki pośrednie, by są-
siedzi nie musieli być stronami w 
postępowaniu, żeby to była łatwiej-
sza procedura. 

Tzw. dom bez formalności musi 
być zaprojektowany zgodnie z 
miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego; jeśli planu 
nie ma, muszą być – tak jak do tej 
pory – wydane warunki zabudowy. 
W przypadku domów do 70 m2 
procedura wydawania warunków 
zabudowy będzie uproszczona. 
Gmina będzie miała na to 21 dni. 

Zgłoszenie budowy domu do 70 
m2 będzie wymagało załączenia 
projektu budowlanego. Projekt 
będzie można pobrać za dar-
mo lub za symboliczną złotów-
kę ze strony Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego (GUNB). 

Ustawa wprowadza możliwość bu-
dowy domów jednorodzinnych do 
70 m2 bez uzyskania pozwolenia 
na budowę, ustanowienia kierow-
nika budowy oraz prowadzenia 
dziennika budowy, w procedurze 
tzw. zgłoszenia z projektem bu-
dowlanym.

polsatnews.pl 

Nowe dowody osobiste 
z drugą warstwą 
biometryczną 
Termin wdrożenia nowych do-
wodów osobistych to listopad 
tego roku. Wszystkie samorządy 
dostały już czytniki, które speł-
niają wszystkie normy i przeszły 
gruntowne testy bezpieczeństwa. 
Trwają szkolenia urzędników. 

Wprowadzenie dowodów osobi-
stych z drugą cechą biometrycz-
ną jest dostosowaniem polskiego 
prawa do prawa unijnego. Druga 
cecha biometryczna służy zapew-
nieniu, że osoba, która składa 
wniosek o dokument i pierwszy 
raz zostawia odcisk palców, to ta 
sama osoba, która później odbiera 
dowód i drugi raz poddaje spraw-
dzeniu odcisk palców. 

Taka sama procedura jest przy wy-
dawaniu paszportów, więc obywa-
tele są już przyzwyczajeni do tego 
typu procedury. Wszystkie pań-
stwa Unii Europejskiej tego typu 
procedury wprowadziły. 

Dowody osobiste wydawane oso-
bom powyżej 12. roku życia będą 

pracy w okresie ciąży z powodu 
ogłoszenia upadłości lub likwida-
cji fi rmy, nie zostaną bez pienię-
dzy. Od 1 stycznia 2022 r. w ta-
kim przypadku ciężarnym 
będzie przysługiwało 
świadczenie w wysoko-
ści zasiłku macierzyńskie-
go, które ma być wypłacane 



27listopad 2021         Flandria po polsku 

ważne 10 lat, wszystkie takie oso-
by będą składały odciski palców. 
Młodsze osoby nie będą składały 
odcisków palców, ale ich dowody 
będą ważne 5 lat. 

Odciski palców będą zakodowane 
w warstwie elektronicznej dowodu 
osobistego i będą także przecho-
wywane w Rejestrze Dokumentów 
Osobistych (RDO), ale tylko do 
czasu wydania dokumentu. W mo-
mencie, kiedy już dowód zostanie 
wydany, te odciski nie będą prze-
chowywane w RDO. 

polsatnews.pl 

Infl acja najwyższa od 
dwóch dekad 
Większość konsumentów w związ-
ku z galopującą infl acją zaczyna 
ograniczać wydatki na wiele pod-
stawowych kategorii produktów. 
To wyzwanie nie tylko dla skle-
pów, ale także dla producentów. 

Najwyższa od dwóch dekad in-
flacja oznacza dla wielu konsu-
mentów, iż zwłaszcza na żywność 
wydawać trzeba coraz więcej. 
Galopująca inflacja powoduje 
spadek wartości gotówki, a tym 
samym – wzrost cen produktów. 

Niemal 70 proc. mniej niż rok 
temu wydajemy na napoje, 52,7 
proc. na owoce i warzywa sezono-
we, które w tym roku były w du-
żej części znacznie droższe. Inne 
kategorie, na których oszczędza 
przynajmniej co trzeci badany, to 
masło, mięso czy owoce oraz wa-
rzywa całoroczne. 

Najczęściej pojawiającym się 
rozwiązaniem problemu rosną-
cych cen jest dokładniejsze niż 
dawniej planowanie zakupów – 
wskazało je 57,3 proc. responden-
tów. Natomiast 52,4 proc. musi 
rezygnować z zakupu niektórych 

produktów, a ponad 46 proc. po 
prostu kupuje mniej. 

Takie nastawienie oraz strategie 
zakupowe oznaczają wyzwanie dla 
sklepów. Polacy lubią promocje, 
szacunkowo ok. jednej trzeciej 
sprzedaży odbywa się w ramach 
różnego typu akcji. Obecna sytu-
acja sprawia, że sieci – by nie stra-
cić klientów – muszą ich zatrzy-
mać choćby atrakcyjnymi cenami. 

rp.pl 
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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 

 



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

Pamiętaj, że w MaxiClean – w przeciwieństwie do większości biur – klient płaci tylko za Twoją  
pracę  i nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów!
W MaxiClean gwarantujemy pełne wsparcie dla Ciebie i Twojego klienta przy zmianie biura
– SPRAWDŹ JAKIE TO Z NAMI PROSTE!

 www.facebook.com/MaxiClean.be

Postaw na MaxiClean

Masz pytania?
Chcesz sprawdzić jakie warunki pracy otrzymasz w MaxiClean?
Umów się na spotkanie już dziś! Aneta i Ola czekają na Ciebie. 

0492 84 06 33
Frankrijklei 49, 2000 Antwerpen

Przechodząc do MaxiClean z pełnym etatem
(38 godzin) otrzymasz najkorzystniejszą ofertę 
na rynku – oprócz wysokiej stawki możesz 
liczyć na comiesięczną premię, której nie 
zaoferuje Ci żadne inne biuro.

Spotykamy się w środy w polskim przedszkolu KREDKA
Stalinsstraat 17,2100 Deurne,
aby wspólnie odkrywać i rozwijać potencjał Waszych dzieci.

Zapisy i dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
0483 207 253

Zabawa to podstawowa forma
aktywności każdego dziecka.
W MaxiClean zapewniamy przestrzeń, 
w której zabawa ma wyjątkowy smak. 

Strefa Twórczej Zabawy
– czyli PLAC ZABAW INNY
NIŻ WSZYSTKIE 

Zajęcia wspierające wszechstronny 
rozwój dzieci już od 18 miesiąca 

Sensoplastyka ®
i Smykomultisensoryka ®
- czyli DOBRY CZAS
DLA MAMY I MALUSZKA 

Strefa Dobrego Czasu
już w Antwerpii

Zapraszamy w każdą środę
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Sensoplastyka ®
i Smykomultisensoryka ®
- czyli DOBRY CZAS
DLA MAMY I MALUSZKA 

Strefa Dobrego Czasu
już w Antwerpii

Zapraszamy w każdą środę
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Dzień Patrona – uczniowie bohaterom…
Uroczystości w Lommel zbiegają się w naszej 
szkole z Dniem Patrona, a że jest nim generał 
Stanisław Maczek, nasi uczniowie wzięli udział 
w projekcie historyczno-edukacyjnym, który 
pozwolił im nie tylko lepiej zrozumieć te trudne 
czasy, a także poczuć więź z ich bohaterami. 

Uczniowie obejrzeli historyczny film wprowa-
dzający ich do tematu, a potem na dwunastu 
dużych kartach przedstawili historię 1 Dywizji 
Pancernej. 

Totalną niespodzianką dla dzieci było przybycie 
na zajęcia Pana Janusza Zdrojewskiego, syna 
Stanisława Zdrojewskiego – żołnierza 1 Dywizji 
Pancernej. Opowiadał on z wielkim wzruszeniem 
historię swego ojca-bohatera, przenosząc dzieci 

Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Uroczystości na cmentarzu w Lommel 
W niedzielę 26 września 2021 r. na największej 
polskiej nekropolii w Belgii – Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Lommel – odbyły się coroczne uroczy-
stości z okazji rocznicy wyzwolenia Flandrii przez 
I Dywizję Pancerną generała Stanisława Maczka. 
Spoczywający tu żołnierze polegli podczas wyzwa-
lania belgijskich miast i miasteczek spod niemieckiej 
okupacji w czasach II wojny światowej. 

Rzędy białych krzyży, ułożonych wzdłuż wyznaczo-
nych alejek, wskazują miejsca pochówku polskich 
bohaterów, zaś ściana pamięci, znajdująca się w cen-
tralnej części cmentarza z nazwami takimi jak: Ieper, 
Tielt, Gent, Stekene, Roesllare, Merksplas, znaczy ich 
szlak bojowy I Dywizji Pancernej. 

Uczniowie naszej szkoły, jak każdego roku, aktyw-
nie uczestniczyli w przygotowaniach cmentarza, a 
następnie nie tylko prowadzili obchody w językach 
polskim i niderlandzkim, ale i wzbogacili uroczystość 
przygotowanym specjalnie na tę okazję występem 
artystycznym – efektownym tańcem z flagami. 

Celebracja obchodów rocznicowych zakończyła się 
tradycyjnym złożeniem wieńców i kwiatów pod po-
mnikiem. Także nasza szkoła wyraziła w ten sposób 
pamięć, wdzięczność oraz hołd żołnierzom, którzy 
odegrali znaczącą rolę w wolności całej Europy. 
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w czasy okupacji, a także o tym, że grób swego uko-
chanego taty odnalazł dopiero po 70 latach! 

Pan Janusz z wielką radością oglądał prace dzieci, 
ciesząc się, że pamięć o polskich bohaterach II woj-
ny światowej jest wciąż utrwalana. Była to kolejna 
świetna, niepowtarzalna lekcja historii. 

Dziękujemy. 

Van Breestraat 39, 2018 Antwerpia, 
gsm 0484 900 756

ZAPRASZAMY:
poniedziałek-sobota: 10:00 - 19:00

niedziela: zamknięte

POLECAMY:
- przepyszne domowe dania garmażeryjne,
- pierogi, gołąbki, zupy, sałatki i wiele innych

Realizujemy zamówienia 
na imprezy okolicznościowe
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Elles sans frontieres 
W tym roku polska organizacja w Belgii Elles sans frontieres w ramach swojego pro-
jektu Elles pour Elles, poświęconemu walce z przemocą względem kobiet, ponownie 
uczestniczyć będzie w międzynarodowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy 
ze względu na Płeć. Kampania liczy sobie już 30 lat – została zainicjowana w 1991 w 
Stanach Zjednoczonych. Przewodzi jej Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa 
Kobiet. 

Kampania potrwa 16 dni. 
Rozpocznie się 25 listopada – w 
Dzień Eliminacji Przemocy wo-
bec Kobiet, a zakończy 10 grudnia, 
w Dzień Praw Człowieka. W ten 
sposób przypomina się, że walka 
o prawa kobiet jest częścią walki 
o prawa człowieka. 

Zgodnie z ostatnimi szacunkami 
jedna na trzy kobiety w wieku 
powyżej 15 lat na całym świecie 
przynajmniej raz w życiu doznała 
przemocy fizycznej lub seksualnej 
ze strony partnera lub osoby trze-
ciej. W ciągu ostatniej dekady nie 
zanotowano praktycznie żadnych 
zmian pod tym względem. Te da-
ne nie uwzględniają wpływu pan-
demii COVID-19 i byłyby jeszcze 
bardziej zatrważające, jeśli wzię-
to by pod uwagę wszelkie formy 
przemocy, które dotykają kobiet i 
dziewcząt – molestowanie seksual-

ne, przemoc w świecie cyfrowym, 
krzywdzące zachowania i wyko-
rzystywanie seksualne. 

Według danych platformy Stop 
Feminicide w 2020 r. w Belgii 
odnotowano co najmniej 24 za-
bójstwa kobiet. Dwa przypadki 
dotyczyły kobiet z Polski. Od po-
czątku tego roku doszło już do co 
najmniej szesnastu przypadków 
kobietobójstw. (http://stopfemini-
cide.blogspot.com/p/violences-ma-
chistes.html). 

Tegoroczna edycja Kampanii: 
„Pomaluj świat na pomarańczo-
wo. Razem przeciwko przemocy 
wobec kobiet” ma uwrażliwiać na 
problem przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt. Pomarańcz symboli-
zuje jaśniejszą przyszłość, wolną 
od przemocy. Co roku w dniu 25 
listopada budynek Parlamentu 
Europejskiego przy placu 
Luxembourg w Brukseli podświe-
tlany jest z tej okazji na pomarań-
czowo. 

Jak możesz wziąć udział w tej kam-
panii? Zachęcamy do założenia 
pomarańczowego ubrania, czy ja-
kiegoś akcesorium. Nasza strona 
FB Elles pour Elles także będzie 
pełna jaskrawopomarańczowych 
postów. Szukajcie na 
niej informacji o na-
szych działaniach zwią-
zanych z Kampanią, 
a także informacji na 
temat pomocy, jakiej 
udzielamy Polkom w 
Belgii. 

W ramach tej kampanii zaprasza-
my między innymi do: 
• webinaru z Joanną Piotrowską, 

założycielką Feminoteki. 
Będziemy rozmawiać o zjawi-
sku gwałtu w małżeństwie; 

• webinaru z psychoterapeutką 
Marysią Wanat o traumie wcze-
snodziecięcej i jej wpływie na 
dorosłe życie; 

• spotkania online z joginką i te-
rapeutką o tym, jak pokochać 
się na nowo po trudnych do-
świadczeniach; 

• podczas jednego ze spotkań 
online opowiemy także, jak 
wygląda sytuacja legislacyjna 
w Belgii dotycząca kobietobój-
stwa. 

Czekamy na Wasz udział w kam-
panii. 

Pomalujmy razem świat na poma-
rańczowo! 

NIEBIESKA LINIA DLA CIEBIE
Przełam z nami swoją ciszę:
+32 466 901 702
epe.bruksela@gmail.com
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 Uroczystość pod pomnikiem 
Polskich Lotników w Gandawie 
– 19 września 2021 r. 
Co roku, w trzecią niedzielę września władze belgijskie i polskie, mieszkańcy Ganda-
wy oraz polska diaspora składają hołd i wieńce pod pomnikiem Polskich Lotników w 
gandawskiej dzielnicy Sint-Denijs-Westrem. 

W tegorocznej uroczystości udział 
wzięli m.in.: 
Mathias Declercq, Burmistrz 
Gandawy, przedstawiciele 
Ambasady RP w Brukseli oraz 
Stałego Przedstawicielstwa RP 
przy Unii Europejskiej, przedsta-
wiciele Polskiej Reprezentacji 
Wojskowej przy NATO, przedsta-
wiciele Polskiej Reprezentacji 
Wojskowej przy SHAPE, przedsta-
wiciel belgijskiego Ministerstwa 

Obrony, Rektor Uniwersytetu 
w Gandawie, konsul honoro-
wy w Gandawie, przedstawicie-
le Stołecznego Środowiska 1. 
Polskiej Dywizji Pancernej oraz 
wiele innych organizacji i stowa-
rzyszeń kombatanckich. 
Pod pomnikiem złożyli kwiaty 
również uczniowie i rodzice z gan-
dawskich szkół polonijnych. 

Na uroczystości nie mogło zabrak-
nąć również uczniów Instytutu 
Języka i Kultury Polskiej im. 
Polskich Lotników w Gandawie, 
którzy oddali cześć bohaterom i 
patronom szkoły. 

Szacunek, jaki budzili polscy pi-
loci podczas II wojny światowej, 
był w pełni zasłużony, o czym 
świadczy wygrana w bitwie pod-
czas ostatniej poważnej ofensywy 
lotniczej Luftwaffe w Nowy Rok 
1945 roku. 

„Była to zapewne jedna z ostatnich 
klasycznych bitew myśliwców, 
z wykorzystaniem wszystkich 

umiejętności pilotów w zakresie 
akrobacji i z wykazaniem przez 
nich błyskawicznego refl eksu” – 
wspominał uczestnik bitwy nad 
Gandawą pilot z Dywizjonu 308, 
Jerzy Główczewski. 
Ostatniego dnia 1944 roku 
wielu alianckich żołnierzy, w 
tym polscy piloci ze Skrzydła 
Myśliwskiego131, bawiło się 
na spotkaniach sylwestrowych. 
Dokładnie tak, jak przewidywali 
Niemcy. 
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Od dwóch tygodni w Ardenach 
trwała ofensywa wojsk III Rzeszy, 
a niemieckie dowództwo przygo-
towywało operację „Bodenplatte”. 
Niemcy zgromadzili ponad tysiąc 
dostępnych samolotów bojowych, 
żeby z zaskoczenia uderzyć na 
alianckie lotniska. Po zniszcze-
niu maszyn wroga na ziemi, za-
mierzano odzyskać przewagę w 
powietrzu. 
Niczego nieświadomi pi-
loci z dywizjonów myśliw-
skich: 302 „Poznańskiego”, 
308 „Krakowskiego” i 317 
„Wileńskiego”, tworzących sto 
trzydzieste pierwsze Skrzydło 
Myśliwskie, bawili się do rana, gdy 
padł rozkaz zbombardowania nie-
mieckich przepraw za linią frontu. 

Około 8.30 rano trzy polskie dywi-
zjony wystartowały, by wykonać 
zadanie. 

Dzięki wcześniejszemu rozkazo-
wi, czterdzieści niemieckich my-
śliwców Focke-Wulf Fw 190 nie 
było w stanie zaskoczyć polskich 
lotników na ziemi. To wracający z 
akcji Polacy zaskoczyli Niemców 
w momencie, gdy ci bombar-
dowali ich lotnisko. Wkrótce 
nad Gandawą kotłowała się 
w powietrzu prawie setka 
myśliwców, prowadząc wal-
kę manewrową. Pomimo 
nieprzespanej nocy Polacy 
błyskawicznie zyskali prze-
wagę. Tego ranka zginęli 
porucznik Wacław Chojecki 

oraz porucznik Tadeusz Powierz. 

Podczas operacji „Bodenplatte” 
niemieckie Luftwaffe straciło aż 
304 samoloty i nie miało szans 
bronić nieba nad III Rzeszą. 
Starcie nad Gandawą okazało się 
ostatnią wielką bitwą lotniczą, w 
której uczestniczyli polscy piloci 
podczas II wojny światowej. 
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Ostatnia droga 
„Dobrze, że człowiek nie może iść za własnym pogrzebem, bo by mu serce z żalu pękło” 
(Jean Rigaux). 

Każda religia ma ściśle określone zwyczaje i ceremonie żałobne. Wizje tego, co dzieje 
się z człowiekiem po śmierci, też są różne, ale w każdej religii pożegnanie zmarłego 
odbywa się z szacunkiem. 

Judaizm 
Pogrzeby w kulturze judaistycz-
nej odbywają się w ciągu doby 
od śmierci, niezależnie od pory 
dnia czy nocy. W domu zmarłego 
zasłaniane są lustra, z naczyń wy-
lewana jest woda, a na oczy nie-
boszczyka kładzie się skorupki. 

Zmarłym zajmuje się bractwo 
pogrzebowe Chewra Kadisza 
(„Bractwo Święte”) – zgromadze-
nie pogrzebowe, działające w każ-
dej gminie żydowskiej. Jego człon-
kowie czuwają przy zwłokach, 
czytają Torę i śpiewają psalmy. 
W odpowiedniej kolejności myją 
poszczególne części ciała zmarłe-
go, polewają je dokładnie wodą i 
ubierają. 

Ciała wszystkich Żydów przed 
złożeniem do grobu ubierane są 
tak samo. Z najtańszego białego 
płótna szyje się specjalny strój 
pogrzebowy. Kobiecy składa się z 

sześciu części, a mę-
ski z siedmiu, ponie-
waż mężczyznom na-
kłada się jeszcze szal 
modlitewny – tałes. 

P o ch ó w e k  j e s t 
skromny. Zmarłego 
układa się w grobie 
w prostej skrzyni z su-
rowego i nieheblowa-
nego drewna, zbitej 
za pomocą kołków, 
z twarzą zwróconą na 
wschód w kierunku 
Jerozolimy. Podczas ceremonii 
pogrzebowej syn zmarłego gło-
śno czyta modlitwę za zmarłych 
Kadisz. 

Na cmentarzu (kirkut), na grobie 
nie zostawia się kwiatów. Przed 
ostatecznym zamknięciem wieka 
trumny sypie się ziemię pocho-
dzącą z Izraela. W odróżnieniu 
od tradycji chrześcijańskiej ziemię 
rzuca się nie przed siebie, a za sie-
bie. Na grobie, na wysokości gło-
wy zmarłego, ustawiana jest stela 
– pionowa płyta zwana również 
macewą (w języku hebrajskim 
znaczy pomnik). 
Żałoba dzieli się na okresy: od 
śmierci do zasypania grobu, sie-
dem dni po pogrzebie, dwadzie-
ścia trzy dni po pogrzebie, czas 
do pierwszej rocznicy śmierci. 
Różnią się one nakazami i zaka-
zami, określają m.in., do kiedy nie 
wolno chodzić do pracy, obcinać 
włosów, myć się i golić, słuchać 
muzyki, jeść mięsa, pić alkoholu, 
studiować Tory itp. 

Na cmentarzach żydowskich jest 
zakaz naruszania grobu, który nie 
może być otwierany i np. ponow-
nie wykorzystany. Ekshumacja 
możliwa jest tylko po uzyskaniu 
zgody rabina i tylko w określo-
nych przypadkach, np. kiedy tak 
zadecyduje prokuratura, czy kiedy 
szczątki są przenoszone do Izraela. 

Hinduizm 
W hinduizmie śmierć jest przy-
bliżeniem do boga Brahmy. 
Hinduiści wierzą, że jeśli zostaną 
spaleni nad świętą rzeką Ganges, 
a ich prochy zostaną do niej wrzu-
cone, osiągną Nirwanę – idealny 
stan niebytu bez cierpień. 

Pochówek zmarłego musi nastą-
pić najszybciej, jak jest to możli-
we. Najpierw ma miejsce rytuał 
dokładnego oczyszczania ciała, 
które później namaszcza się olej-
kami przyśpieszającymi spalanie. 

Wyznawcy hinduizmu wierzą, że 
dla zmarłego największym dobro-

Cmentarz żydowski w Jerozolimie, na 
Górze Oliwnej; pl.wikipedia.org

Manikarnika Ghat w 2007 roku. Na szczycie świątynia  
Baba Mashan Nath; wikipedia.org
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dziejstwem jest kremacja, która 
uwolni duszę od świata doczesne-
go i pozwoli jej wyruszyć w kolejną 
podróż. Miejscem kremacji musi 
być nabrzeże nad rzeką, jeziorem 
czy morzem. Stosami pogrzebo-
wymi zajmują się pariasi – kasta 
ludzi usytuowanych na dole spo-
łecznej hierarchii. 

Zmarły przenoszony jest na miej-
sce kremacji przy towarzystwie 
krewnych i znajomych przy dźwię-
kach rytmicznej muzyki i bębnów. 
Ciało zmarłego przykryte jest cału-
nem; białym dla mężczyzn i kolo-
rowym dla kobiet. 

Na miejscu ceremonii niebosz-
czyka kładzie się na drewnianym 
stosie pogrzebowym i obkłada 
kwiatami. Stos zbudowany z gru-
bych polan świadczy o zamożności 
zmarłego. Najbiedniejsi palą swo-
ich krewnych na stosach z papieru 
lub słomy. 

Stos podpala mężczyzna, najczę-
ściej najstarszy syn zmarłego lub 
krewny. Podczas uroczystości bli-
scy modlą się oraz odczytują frag-
menty ksiąg. Palenie zwłok trwa 
około trzech dni, a prochy zostają 
wsypane do Gangesu, co w hin-
duizmie ma zapewnić zmarłemu 
lepsze odrodzenie. 

Dawniej panował zwyczaj, że na 
stosie wraz ze zmarłym mężem 
ginęła jego żona, czasem służba. 
Wiele kobiet – wdów za namową 
rodziny decydowało się na spa-
lenie na stosie, co przydawało 
splendoru rodzinie, gdyż kobieta 
spalona wraz z mężem uważana 
była za świętą. 

Buddyzm 
Śmierć dla wyznawców buddy-
zmu nie jest ani początkiem, ani 
końcem w trwającym wiecznie 
procesie reinkarnacji. Każdy 
człowiek musi w czasie swojego 

życia zgromadzić zasłu-
gi, które mają mu zapew-
nić możliwość kolejnych 
narodzin w ludzkiej po-
staci. 

Dla buddystów najistot-
niejsze jest to, co po 
śmierci będzie się działo 
z duchem, a nie z ciałem 
zmarłego. Ciało musi 
zostać pochłonięte przez któryś 
z czterech żywiołów: ogień, wodę, 
ziemię lub powietrze. Najczęściej 
zostaje spalone lub pogrzebane w 
ziemi. 

W różnych krajach buddyjskich 
panują odmienne tradycje: często 
prochy są rozsypywane, a wspo-
mnienie o zmarłych pozostaje 
jedynie w sercu. Czasami o tych, 
którzy odeszli, przypomina kartka 
z imieniem lub fotografia na do-
mowym ołtarzyku. 

W Tybecie pochowanie zwłok w 
ziemi jest niemal równoznaczne 
z ich bezczeszczeniem. Ciało – 
tymczasowe mieszkanie dla duszy 
musi ulec zniszczeniu. W domu 
zmarłego rodzina przez kilka dni 
modli się o to, by jego dusza uwol-
niła się od ciała i mogła rozpocząć 
wędrówkę do kolejnego, jeszcze 
nienarodzonego bytu. 

Potem odbywa się „powietrzny po-
grzeb”. Zmarły zawinięty w białe 
płótno zostaje położony w odosob-
nionym miejscu w kamiennym 
kręgu i wystawiony na pożarcie 
sępom. Te święte ptaki przeno-
szą ciało do lepszego świata. 
Pochówek „blisko nieba” ułatwia 
zmarłemu połączenie z żywiołem 
powietrza. 

W buddyzmie tajskim niewska-
zane jest pokazywanie smutku i 
płaczu, gdyż może to powodować 
niepokój duszy odchodzącej do 
nieba. W żałobnym kondukcie, 

na platformie udekorowanej or-
chideami, kwiatowymi wieńcami 
i innymi ozdobami, umieszcza się 
trumnę z portretem zmarłej osoby. 
Platformę, zależnie od płci zmarłej 
osoby, ciągnie 12 mężczyzn lub 12 
kobiet. 

Gdy trumna z ciałem zostanie prze-
wieziona na plac żałobny, ustawia 
się ją na stosie lub umieszcza w 
pawilonie kremacyjnym. Rodzina 
zmarłego przekazuje dary mni-
chom, którzy odprawiają modły 
przy trumnie. Potem bliscy groma-
dzą się wokół portretu osoby zmar-
łej i pozują do zdjęć. Żałobnicy do-
stają drewniane kwiaty wykonane 
z drzewa sandałowego i obrzucają 
nimi trumnę lub umieszczają je u 
jej podstawy. 

Uroczystość kończy się, gdy po-
jawią się pierwsze płomienie. 
Żałobnicy odchodzą, a na miejscu 
pozostaje jedynie rodzina. Prochy 
zostają zebrane dopiero na drugi 
dzień. Umieszcza się je w urnie, 
którą rodzina może przechowy-
wać w domu lub w lokalnej chedi. 

Buddyści z Mongolii układają 
ciało zmarłego na podłodze jur-
ty przy palenisku. Ciało leży tam 
przez trzy dni, a następnie jest „do-
tykane na znak szacunku” przez 
osobę wybraną przez astrologa. Za 
pomocą węgla, mleka, a nawet fla-
mastra robi ona na ciele zmarłego 
kropkę. Taki sam znak w postaci 
znamienia będzie miało na ciele 
nowo narodzone dziecko – kolejne 
wcielenie zmarłego. 

Zaratustriańskie wieże milczenia w Jazd w Iranie, daw-
ne miejsce pogrzebów powietrznych; wikipedia.org
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W Japonii mówi się, że 
każdy Japończyk rodzi się 
wyznawcą shinto, a umie-
ra buddystą. Ceremonię 
pogrzebową można podzie-
lić na 4 części: pożegnanie 
zmarłego w jego domu, 
nocne czuwanie przy trum-
nie, główna ceremonia po-
grzebowa, kremacja zwłok. 

W pożegnaniu, czuwaniu 
i kremacji uczestniczy naj-
bliższa rodzina i przyjaciele 
zmarłego. Główna ceremo-
nia pogrzebowa ma wymiar 
publiczny. Obowiązuje odpowied-
ni strój: mężczyźni czarne garnitu-
ry, białe koszule i czarne krawaty, 
kobiety- czarne kimona, kostiumy 
lub sukienki. Żałobników obo-
wiązuje również prezent kondo-
lencyjny, zwykle określona suma 
pieniędzy włożona do koperty z 
okolicznościowym napisem. 

W trakcie kremacji, w osobnym 
pomieszczeniu rodzina i goście 
jedzą pierwszy posiłek. Po kre-
macji najbliższa rodzina zmarłego 
wyjmuje z prochów kości zmarłe-
go. Używa do tego pałeczek albo 
metalowych szczypców. Kości te 
podaje się kolejnym członkom ro-
dziny, którzy również chwytają je 
pałeczkami. Z popiołów najpierw 
wybiera się kości stóp, a na końcu 
kości czaszki, a następnie układa 
się je w urnie. Dzięki temu ma się 
pewność, że zmarły nie jest w ur-
nie do góry nogami. 

Urnę zabiera się do domu, gdzie 
stoi 35 dni w domu na ołtarzyku, 
a przez cały ten czas palą się ka-
dzidełka. Po upływie tego czasu 
urna jest zakopywana na cmenta-
rzu. Groby są odwiedzane podczas 
wielu uroczystości w ciągu roku. 

Islam
Śmierć w islamie jest przejściem 
do pozaziemskiej rzeczywistości. 

Następuje z woli Allaha, pana 
ludzkiego życia. Muzułmanie nie 
zostawiają osoby umierającej sa-
mej i nie modlą się za zmarłych, 
bo zgodnie z zasadami islamu 
modlitwy nie mogą pomóc ich 
duszom. W ostatnich chwilach 
ziemskiego życia twarz osoby 
umierającej musi być zwrócona 
w kierunku Mekki. 

Pochowek powinien nastąpić nie 
później niż 24 godziny po śmierci, 
ponieważ dłuższy pobyt zwłok na 
ziemi grozi uwięzieniem duszy 
zmarłego w jego ciele, co może 
spowodować kłopoty w dotarciu 
do raju. 

Natychmiast po śmierci następu-
je rytualne obmycie zwłok przez 
najbliższych. Kobiety obmywają 
kobiety, mężczyźni – mężczyzn. 
Tak przygotowane ciało owija się 
w białe płótno jako znak całkowi-
tego oddania Bogu. 

Przygotowane do pochówku zwło-
ki przenosi się do meczetu lub 
bezpośrednio na cmentarz, gdzie 
na stojąco, bez wykonywania po-
kłonów odmawiane są specjalne 
krótkie modlitwy pogrzebowe. 

Nie we wszystkich krajach mu-
zułmańskich wymagana jest 
trumna, ale jeśli jest, powinna być 

bardzo prosta. Groby 
są skromne. Nie ma 
zwyczaju ozdabiania 
ich kwiatami, lampka-
mi, zniczami i świecz-
kami. Zasypany grób 
na ogół przykrywa się 
cienką kamienną pły-
tą z wyrytym imieniem 
i nazwiskiem zmarłe-
go, z pominięciem da-
ty urodzenia i śmierci. 

Grób powinien być 
skierowany w stronę 

Mekki. Zmarłego kła-
dzie się w grobie tak, aby leżał na 
prawym boku z twarzą zwróconą 
w kierunku Mekki. Następnie 
wszyscy uczestnicy zasypują grób, 
recytując przy tym odpowiedni 
fragment Koranu. W pogrzebie 
nie biorą udziału kobiety. 

Rodzina zmarłego zobowiązana 
jest do czterdziestodniowego od-
mawiania Koranu i wspierania w 
tym czasie potrzebujących. Żona 
zmarłego muzułmanina na znak 
żałoby przez 4 miesiące nie powin-
na wychodzić z domu. 

Nie są znane w tym kręgu kultu-
rowym sekcje zwłok, islam nie 
toleruje też kremacji zwłok. 

W różnych religiach ceremonie 
związane ze śmiercią miały i ma-
ją pomóc ludziom w poradzeniu 
sobie z bólem po stracie bliskiej 
osoby. Dają również nadzieję tym 
pozostałym na ziemskim padole, 
że w nowym, nieznanym świecie, 
bliskiej osobie będzie dobrze, mo-
że nawet lepiej niż na ziemi. 

Anna Janicka 

Źródła: wiecznapamiec.pl, 
national-geographic.pl, 

odeszli.pl, 
polskie-cmentarze.pl, 

japoland.pl 

Składanie kości zmarłego do urny; wikipedia.org
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 Przepis na dobre życie 
Prawda to stara jak świat, że na jakość naszego życia i codziennego funkcjonowania 
ogromny wpływ ma forma psychiczna. To, w jaki sposób patrzymy na świat, czego 
oczekujemy od siebie i innych, czy mamy cele i czy staramy się je realizować, od-
zwierciedla, jak dobrze się ze sobą czujemy, a co za tym idzie, jak radzimy sobie na co 
dzień. 

Co zatem zrobić, aby mieć dobre 
życie? Jak w mądry sposób dbać 
o jakość i komfort naszej codzien-
ności? 

Stosujmy afi rmacje 
powtarzając pozytywne 
słowa i myśli 
Głęboko wierzę w to, że nasza 
podświadomość ma ogromną 
moc. Opieram się zresztą nie 
tylko na swojej wierze, ale także 
na rozlicznych badaniach, które 
jako psycholog śledzę z zapartym 
tchem. Afi rmacje to nic innego, 
jak częste powtarzanie jakiejś 
optymistycznej myśli czy przesła-
nia, lub wspierającej nas sentencji 
i wprowadzanie jej dzień po dniu 
do podświadomości. 

Zadanie wydaje się banalnie pro-
ste i pozornie nic nieznaczące. A 
jednak to działa. Wielokrotne i mo-
że nawet na początku bez wielkiej 
wiary, natomiast systematyczne i 
świadome powtarzanie pozytyw-

nej myśli, wzmacniają-
cego nas przesłania 

sprawia, iż przeni-
ka ono do głęb-
szych warstw 
naszej podświa-
domości. 

Warto tę technikę wypróbować, bo 
po pierwsze nic nie kosztuje, a po 
drugie jest ogromna szansa na to, 
że owa myśl – trochę na zasadzie 
zaklęcia, które będziemy każdego 
dnia sobie powtarzali – w końcu 
stanie się rzeczywistością. 
Afirmacje mogą dotyczyć tego, 
co chcemy w sobie zmienić (np. 
„będę cierpliwa dla dzieci”) lub 
co chcemy osiągnąć (np. „znajdę 
nową pracę”), czy też poczucia 
własnej wartości (np. „zasługuję 
na kochającego i mądrego part-
nera”). 

Afi rmacją, którą ja stosuję od kil-
ku lat prawie każdego dnia, jest 
zdanie, które kiedyś przeczytałam 
w jednej z książek: „Szczęście lubi 
ludzi zaradnych”. Tak zżyłam się 
z tą afi rmacją i tak głęboko ona 
do mnie przemówiła, iż faktycznie 
zarówno w życiu zawodowym, jak 
i prywatnym stałam się bardziej 
zaradna, a przez to dużo spokoj-
niejsza i szczęśliwsza. Zaczęłam 
po prostu uczciwie pracować na 
swoje szczęście. 

Dystansujmy się 
od problemów 
Nie znam ani jednej osoby, która 
by nie miała żadnych problemów 
i której życie usłane jest perma-
nentnie płatkami róż. To prawda, 
że problem problemowi nie równy, 
że czasem spadają na nas zdarze-
nia jak głazy i tylko cudem jakimś 
udaje nam się wytrwać przy życiu. 
Tym niemniej przeważającą część 
problemów w taki czy inny sposób 
udaje się rozwiązać. Czasem trwa 
to latami, ale przecież te lata z pro-

blemami na linii frontu to także 
nasze życie. 

Działajmy tak, abyśmy nie mieli 
sobie wiele do zarzucenia. Róbmy 
wszystko, co możemy w trudnej 
sytuacji zrobić, aby spróbować ją 
rozwiązać. Nie koncentrujmy jed-
nak całego swojego życia jedynie 
na problemach, które nas dotyka-
ją. Dajmy choć czasem naszemu 
umysłowi i naszej duszy odpo-
cząć. Przerwijmy błędne koło nie-
ustannego myślenia o tym co złe, 
trudne i bolesne. Uśmiechnijmy 
się czasem do tych trosk. – Mimo 
wszystko. 

Starajmy się, aby nie zatruły one 
całkowicie naszego życia, nie po-
chłonęły go doszczętnie jak to się 
czasem zdarza. W ten sposób usza-
nujemy swoje zdrowie psychiczne 
i fi zyczne, które jeśli będzie zszar-
gane, nie wesprze nas w rozwiąza-
niu tego, co nas gnębi i trapi. 

Kochajmy siebie takimi, 
jakimi jesteśmy 
Czasem pytam kogoś: „A czy ty ko-
chasz siebie? Czy o siebie dbasz? 
– Że dbasz o samochód, to wiem”. 
W odpowiedzi często słyszę: „gdy-
bym schudła 7 kg…” albo „Jak ja 
mogę siebie kochać mając taką 
beznadziejną pracę, której niena-
widzę?”. I tu właśnie jest błąd. Bo 
czy dodatkowe 7 kg naprawdę jest 
taką barierą, która może sprawić, 
że siebie nie lubimy? I czy kiedy 
zmienimy pracę na tę najfanta-
styczniejszą na świecie, nagle 
zaczniemy odnosić się do siebie 
samych z miłością i szacunkiem? 

wiary, natomiast systematyczne i 
świadome powtarzanie pozytyw-

nej myśli, wzmacniają-
cego nas przesłania 

sprawia, iż przeni-
ka ono do głęb-
szych warstw 
naszej podświa-
domości. 
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Zapomnijmy o kilogramach i o na-
szych niedociągnięciach w takiej, 
czy innej sferze i uśmiechnijmy się 
do siebie, bo prawda jest taka, że 
jeśli my sami siebie nie kochamy, 
to jesteśmy też bardzo trudnymi 
partnerami dla innych. Dla tych 
innych, którzy darzą nas uczu-
ciem i służą pomocą. A poza tym 
czy musimy być tacy perfekcyjni, 
szczupli, mądrzy, nienaganni i 
mający super pracę? – Nie musi-
my. Może bądźmy po prostu sobą. 
Miłość własna jest ważnym, jeśli 
nie najważniejszym krokiem ku 
zdrowemu, szczęśliwemu życiu. 

Pamiętajmy to, co dobre 
Nie pielęgnujmy w sobie krzywd 
i dramatów z przeszłości, bo takie 
zachowanie obciąża naszą psychi-
kę i nie pozwala nam rozwinąć 
skrzydeł. Dajmy sobie i innym pra-
wo do robienia błędów i gaf. Nie 
obrażajmy się „na śmierć i życie”, 
bo to dziecinne i niedojrzałe. Nie 
buduje, nie rozwija, za to skutecz-
nie pali mosty i kontakty z inny-
mi. Każdy z nas robi błędy. My i 
inni ludzie także. Myślmy jednak 
o tym, co nas z innymi osobami łą-
czy, a nie dzieli i poróżnia. Zawsze 
starajmy się znaleźć wspólną 
płaszczyznę, bo gdzie chęci są, to 
i wspólna droga się znajdzie. 

Weźmy także odpowiedzialność 
za swoje słowa, emocje i czyny. 
Starajmy się tak po prostu i zwy-
czajnie być w porządku względem 
siebie i innych, i oczekujmy tego 
samego. Poczucie, że jest się w 
porządku, daje ogromną siłę i 
energię. Sprawia też, że inni nas 
bardziej lubią i szanują, bo wiedzą, 
że mogą na nas polegać. 

Czyńmy dobro, a 
powróci ono do nas w 
podwójnej postaci 
Dzielmy się dobrym słowem i my-
ślami z innymi ludźmi. Tak bardzo 
tego w dzisiejszych trudnych i wy-

magających czasach 
potrzebujemy. Dobre 
słowo czyni cuda i sa-
ma przekonałam się 
o tym wielokrotnie. 
Czasem poklepanie 
kogoś po ramieniu i 
powiedzenie „będzie 
dobrze, jestem z to-
bą, możesz na mnie 
liczyć” jest najlep-
sze, co możemy dla 
drugiego człowieka 
zrobić. 

Pozytywna energia, dobre uczyn-
ki i ciepłe słowa, które wyślemy w 
świat, wrócą do nas z pewnością. 
Nie wiemy kiedy i przy jakiej oka-
zji, ale z pewnością wrócą. A jeśli 
bardzo czegoś chcemy, do czegoś 
tęsknimy – zacznijmy dawać to 
innym. Marzymy o szczęściu? 
Postarajmy się je komuś podaro-
wać. 

Wyznaczajmy sobie cele 
Prawda jest taka, że albo my za-
planujemy swoje życie, albo inni 
zrobią to za nas. Którą opcję wy-
brać? Myślę, że ta pierwsza jest 
zdecydowanie bardziej atrakcyjna. 
I właśnie dlatego warto pytać sa-
mego siebie o to, co jest dla mnie 
ważne, co chcę w życiu robić, jak 
moje życie powinno wyglądać. 

W ten sposób nadajemy naszej eg-
zystencji sens i kierunek. Poniższe 
pytania pomogą 
nam wytyczyć 
sobie życiowe 
cele: Co jest dla 
nas w życiu waż-
ne? Co chcemy 
osiągnąć? Co 
chcemy robić 
i jacy chce-
my być? Jakie 
umiejętności i 
cechy charakte-
ru chcemy roz-
winąć? 

Stosujmy metodę 
małych kroków 
Na szczęście, na zmiany w naszym 
życiu nigdy nie jest za późno. 
Warto przy tym pamiętać, że cza-
sami mniej znaczy więcej. Że lepiej 
powolutku, a systematycznie, niż 
z wielkim hukiem, ale za to raz na 
rok i bez wielkiego efektu. Trening 
czyni mistrza, a bez pracy nie ma 
kołaczy – jak to mądrzy mówią. 

A zatem zacznijmy. Gdy już zrobi-
my pierwszy krok, potem pójdzie 
gładko. Czy to z nauką języka czy 
z poszukiwaniem pracy. A jeśli do 
tej pory zaczynaliśmy dzień z kwa-
śną miną, od jutra zacznijmy od 
uśmiechu. Uśmiech, to naprawdę 
dobry początek dnia. 

Aleksandra Szewczyk,  
psycholog
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Planszowy generał #7
Witam gorąco w siódmym już odcinku cyklu o planszowych grach wojennych. Tym 
razem zajmiemy się produkcją bloczkową od GMT Games zatytułowaną Sekigahara: 
The Unification Of Japan i przez wielu uważaną za najlepszą tego typu. 

Gra przenosi nas do roku 1600 do 
feudalnej Japonii i opowiada o bi-
twie niedaleko wioski Sekigahara 
między Ieyasu Tokugawą, która to 
bitwa otworzyła jego rodowi drogę 
do rządów nad Japonią na ponad 
dwieście pięćdziesiąt lat, a siłami 
Mutsunariego Ishidy. Do zwycię-
stwa Tokugawy głównie przyczy-
niła się zdrada części oddziałów 
Ishidy względem swojego czem-
piona.

Zajrzyjmy do zawartości pudeł-
ka: świetnej jakości utwardzana 
mapa, bloczki w dwóch kolorach 
– złotym i czarnym oraz komplet 
naklejek, osobne talie kart dla obu 
stron konfliktu, drewniane znacz-
niki, woreczki przydatne podczas 
losowania bloczków.

Mapa przedstawia środkową część 
wyspy Honsiu, znajdują się na niej 
ważniejsze lokacje jak np. stolice, 
zamki oraz miejsca rekrutacji jed-
nostek połączone dwoma rodzaja-
mi dróg. Na obrzeżach mapy ma-
my miejsca na bloczki, które będą 

rekrutowane w trakcie batalii a 
także licznik tur oraz impetu.

Drewniane bloczki, na których 
należy umieścić nalepki, przed-
stawiają siły konfliktu: złote dla 
Ishidy i czarne dla Tokugawy. 
Symbole na naklejkach to herby 
poszczególnych rodów biorących 
udział w bitwie a ich liczba sym-
bolizuje siłę jednostki. Na niektó-
rych z nich umieszczono także 
symbole arkebuza lub kawalerii, 
które to pozwalają na specjalne 
ataki w bitwie. 

Każdy bloczek danej strony należy 
do jednego z czterech klanów, w 
grze występuje ich osiem. Mamy 
również bloczki z symbolami 
dowódców (flagi), dają nam one 
dodatkowy punkt ruchu podczas 
przemieszczania oddziałów oraz 
możliwość umieszczenia ich w 
grze bez potrzeby zagrywania 
karty.

Ogólnie o mechanice: partia trwa 
siedem tygodni (tur), które są po-
dzielone na fazy A i B. O tym kto 
będzie pierwszy wykonywał swo-
je posunięcia decyduje licytacja. 
Każdy z graczy po-
święca w tym celu 
jedną kartę i jako 
że Tokugawa ma 
wyższe wartości 
kart tego samego 
typu, jest w stanie 
wygrać każdą li-
cytację. 

Jednak zwycięz-
ca nie musi wy-
konywać ruchu 
jako pierwszy. 

Oznacza to, że wskazuje on stronę 
rozpoczynającą swoje posunięcia.

Zagrywane karty (dokładniej - 
zrzucane) wykorzystujemy do 
wykonywania ruchu i ściągania 
(rekrutowania) uzupełnień. We 
własnym posunięciu gracz ma 
następujące opcje:
1 nie zagrywać żadnej karty i 

wymienić wszystkie bądź część 
spośród posiadanych kart, nie 
wykonując żadnych innych ak-
cji,

2 nie zagrywając żadnej karty 
wykonać jeden ruch bądź za-
miast tego przeprowadzić jedną 
rekrutację,

3 zagrywając 1 kartę może wyko-
nać 3 ruchy bądź 2 ruchy i jedną 
rekrutację,

4 zagrywając 2 karty może wyko-
nać dowolną liczbę ruchów i 
przeprowadzić jedną rekrutację. 

Możliwe jest również wykonanie 
marszu forsownego wybranym 
zgrupowaniem, kosztem zagrania 
1 dodatkowej karty. Zwiększa to 
ruchliwość zgrupowania o 1 pole. 
Dodatkową możliwością rekruta-
cji dla Ishidy jest sprowadzenie 
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kosztem jednej karty jednego 
bloczka klanu Mori z tzw. Mori 
Boxu. Wtedy jako pierwszy musi 
zostać zrekrutowany wódz Morich 
(Mori Terumoto).

Teraz o warunkach zwycięstwa. 
Jeśli do końca siódmego tygo-
dnia żaden z graczy nie osiągnął 
automatycznego zwycięstwa, zli-
czane są punkty np. za kontrolo-
wane zamki i posiadane ośrodki 

zasobów. Do zwycięstwa 
automatycznego dochodzi, 
jeśli graczowi uda się wy-
eliminować głównodowo-
dzącego przeciwnika bądź 
jeśli Tokugawa zdobędzie 
zamek w Osace i tym sa-
mym wyeliminuje bloczek 
Hideyori Toyotomiego. Jeśli 
obaj gracze uzyskają zwycię-
stwo automatyczne, za zwy-
cięzcę uznawany jest Ishida.

Ciekawą rzeczą jest tu mechanizm 
„mgły wojny”, w praktyce oznacza 
to, że do momentu danego starcia 
nie widzimy oznaczeń na blocz-
kach przeciwnika, co pozwala na 
blef.

Ogólnie na koniec. Gra jest świet-
na. Wykonanie stoi na bardzo wy-
sokim poziomie, nie bez znacze-
nia jest również klimat rozgrywki, 

użyta w grze symbolika pomaga 
wczuć się w tamtą epokę. Zasady 
zawarte w instrukcji są proste do 
ogarnięcia i uważam Sekigaharę 
za tytuł, który mógłby być tym 
wprowadzającym w świat gier 
wojennych, jeśli nawet niezbyt 
pasjonują nas klimaty wojen ja-
pońskich. 
Tyle ode mnie. Trzymajcie się.

Konrad Gołębiewski
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 O asertywności – czyli jak nie 
pozwolić sobą poniewierać? 
Treningi asertywności cieszą się coraz większą popularnością nie tylko w życiu za-
wodowym, ale chcemy nauczyć się zachowania asertywnego również na co dzień. 

Wciąż wśród nas są osoby, które 
nie szanują potrzeb innych. Dla 
nich najważniejsze jest, by zaspo-
koić własne pragnienia i często to, 
co myślisz lub czujesz, pozostaje 
dla nich bez znaczenia. 

Patrząc na nich z boku, można 
stwierdzić, że są to osoby aser-
tywne i pewne siebie. Tylko że 
to nieprawda. Nie możemy mylić 
asertywności z agresją. Dlatego 
te osoby, które poniewierają, do-
puszczają się psychicznej przemo-
cy wobec innych, nigdy nie miały 
nic wspólnego z asertywnością. 
Przez takie zachowanie muszą 
sobie udowadniać, że są ważni. 

Czym jest asertywność? 
Asertywność to świadomość 
posiadania oraz wyrażania 
swoich praw w granicach 
nienaruszających praw in-
nych osób. To również pełna 
samoświadomość podejmo-
wanych decyzji i wyrażanych 
poglądów. Innymi słowy, 
asertywność oznacza 
zdecydowane i po-
zytywne działanie 
sprzyjające rów-
ności w relacjach 
międzyludzkich. 
Umożliwia nam 
bronienie swo-
ich racji czy sta-
wanie we wła-
snej obronie. 

A s e r t y w n o ś ć 
przeciwstawia się 
dwóm skrajnym 
zachowaniom: 
agresji i uległo-

ści. W relacjach międzyludzkich, 
w czasie kłótni czy dyskusji, może-
my wybrać poniższe formy reakcji: 
• zachowania agresywne – na-

ruszenie terytorium drugiej 
osoby przez atak, gniew, złość, 
wyzwiska, szantaż emocjonal-
ny, narzucanie swojego zdania, 

• zachowania uległe – wycofanie 
się z dyskusji, podporządkowa-
nie się zdaniu innych, często 
wbrew sobie, 

• zachowania asertywne – naj-
bardziej konstruktywne w po-
rozumiewaniu się obu stron, 
uwzględniające zdania obydwu 
rozmówców oraz wypracowa-
nia wspólnego rozwiązania do-
brego dla każdej ze stron. 

Na początek bardzo ważne 
jest wypracowanie w so-
bie samoświadomości, 
dlatego potrzebujemy 
przyjrzeć się pewnym 
sprawom z boku, z pew-
nym dystansem. 

Spróbuj odpowiedzieć na 
poniższe pytania, które 
pomogą Ci odsłonić się 
przed samym sobą:
1. Jaki masz sto-
sunek do wyrażania 
siebie? Czy potrafisz 
powiedzieć NIE, kie-
dy sytuacja tego wy-
maga? 
2. W jakich sytu-
acjach odczuwasz 
wewnętrzny dys-
komfort? 
3. Jakie  osob y 
utrudniają Ci bycie 
asertywnym/ą? 

4. Co przeszkadza Ci w umacnia-
niu w sobie asertywności? 

Te pytania powinny pomóc w okre-
śleniu sytuacji, kiedy Twoje NIE 
jest praktycznie niesłyszalne i co 
należałoby zrobić, by to zmienić. 
Tylko TY jesteś odpowiedzialną 
osobą za swój brak asertywności. 

Jak stać się asertywnym 
człowiekiem? 
Wielu badaczy uznaje asertyw-
ność za umiejętność społeczną 
i komunikacyjną, którą można 
kształtować, np. na treningach 
asertywności. Co sprawia, że da-
na osoba jest postrzegana jako 
asertywna? 
• Bezpośrednio wyraża swoje po-

zytywne i negatywne emocje. 
• Wymaga respektowania praw 

własnych bez naruszania praw 
innych. 

• Odważnie komunikuje własne 
przekonania i opinie. 

• Potrafi  zwrócić się o pomoc do 
innych ludzi. 

Czym jest asertywność? 
Asertywność to świadomość 
posiadania oraz wyrażania 
swoich praw w granicach 
nienaruszających praw in-
nych osób. To również pełna 
samoświadomość podejmo-
wanych decyzji i wyrażanych 
poglądów. Innymi słowy, 
asertywność oznacza 
zdecydowane i po-
zytywne działanie 
sprzyjające rów-
ności w relacjach 
międzyludzkich. 
Umożliwia nam 
bronienie swo-
ich racji czy sta-
wanie we wła-
snej obronie. 

A s e r t y w n o ś ć 
przeciwstawia się 
dwóm skrajnym 
zachowaniom: 
agresji i uległo-

Na początek bardzo ważne 
jest wypracowanie w so-
bie samoświadomości, 
dlatego potrzebujemy 
przyjrzeć się pewnym 
sprawom z boku, z pew-
nym dystansem. 

Spróbuj odpowiedzieć na 
poniższe pytania, które 
pomogą Ci odsłonić się 
przed samym sobą:
1. Jaki masz sto-
sunek do wyrażania 
siebie? Czy potrafisz 
powiedzieć NIE, kie-
dy sytuacja tego wy-
maga? 
2. W jakich sytu-
acjach odczuwasz 
wewnętrzny dys-
komfort? 
3. Jakie  osob y 
utrudniają Ci bycie 
asertywnym/ą? 
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• Umie przyjąć krytykę i komple-
menty oraz ustosunkować się 
do nich. 

• Zna swoje wady i zalety. 
• Jest elastyczna, autentyczna, 

wrażliwa oraz szczera. 
• Nie poddaje się manipulacji ani 

emocjonalnym naciskom. 
• Nie usprawiedliwia się, nie czu-

jąc się winnym. 
• Uważnie słucha i nie lekceważy 

uczuć rozmówcy. 

Asertywność to klucz do skutecz-
nej komunikacji, to także dawa-
nie prawa do tego, by inni mieli 
własną perspektywę patrzenia 
na świat bez agresji czy egocen-
tryzmu. 

Własną asertywność można roz-
wijać korzystając z pomocy psy-
chologa, psychoterapeuty oraz 
wszelkiego rodzaju kursów zajmu-
jących się treningiem asertywno-
ści, a także literatury dostępnej w 
księgarniach. 

Barbara Giza-Parcz 
Instytut Języka i Kultury 

Polskiej w Gandawie
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Poznaj objawy udaru mózgu  
– to najwyższy CZAS 

C iężka noga lub ręka 
Z aburzenia widzenia
A symetria twarzy
S powolniona mowa 

Najczęstszą chorobą układu ner-
wowego, która występuje nagle 
jest udar mózgu inaczej zwany 
apopleksją. WHO opisuje udar 
mózgu jako nagłe wystąpienie 
ogniskowych lub globalnych za-
burzeń czynności mózgu, trwające 
dłużej niż 24 godziny i wynikają-
ce z przyczyn naczyniowych. Stan 
ten wywołany jest ogniskowym 
zamknięciem światła naczynia, 
które prowadzi do przerwania do-
pływu tlenu i glukozy do mózgu, 
czego efektem są zaburzenia me-
taboliczne w dotkniętym obszarze. 

Zaburzona praca mózgu prowa-
dzi do wystąpienia zaburzeń psy-
chologicznych i neurologicznych 
(przemijających lub trwałych). 
Każdy udar jest stanem zagroże-
nia życia i wymaga natychmiasto-
wej pomocy i leczenia, które najle-
piej jest rozpocząć do 3 godzin od 
wystąpienia objawów. 

Wg statystyk w Polsce odnotowuje 
się około 60000 zachorowań rocz-
nie. Jest to trzecia najczęstsza 
przyczyna śmierci w Polsce. Co 
4 minuty ktoś umiera z powodu 
udaru. Na świecie udar występu-
je z częstotliwością co 4 sekundy. 
80% udarów można zapobiec. 

Dopływ krwi do mózgu zależy od 
pracy 4 dużych tętnic: 2 szyjnych 
wewnętrznych oraz 2 kręgowych. 
Przepływ krwi przez mózg zale-
ży od zawartości krwinek czer-
wonych we krwi, stanu tętnic, 
ciśnienia śródczaszkowego oraz 
ciśnienia krwi. W mózgu pozba-

wionym dopływu krwi przez 3-4 
minuty powstają nieodwracalnie 
zmiany martwicze. 

Naczynie krwionośne mózgu, 
znajdujące się w jednej z półkul 
mózgu, może zostać uszkodzone 
przez zakrzep, zator lub krwotok. 
Uszkodzenie powoduje częściowe, 
połowiczne lub całkowite pora-
żenie przeciwległej strony ciała. 
Zatory i skrzepy tętnic mózgowych 
są najczęstszą przyczyną udarów 
mózgu. Do zakrzepicy dochodzi 
zwykle w czasie snu. Do wylewu 
krwi do mózgu w dzień, podczas 
wysiłku lub defekacji. Wylew krwi 
może być poprzedzony zawrotami 
i bólami głowy lub chwilową utra-
tą przytomności. 

W chwili wystąpienia udaru chory 
może stracić przytomność, upaść, 
wymiotować, mogą też wystąpić 

drgawki. Utrata przytomności mo-
że być powolna lub natychmiasto-
wa. Chory może być nieprzytomny 
kilka minut lub kilka dni, a to jest 
bardzo ważne w przypadku roko-
wań. Niestety w ciągu pierwszych 
4 dni umiera ok 40% chorych. 

Powikłania po udarze mózgu 
mogą być bardzo poważne. Wielu 
pacjentów po udarze boryka się z 
ciężką niepełnosprawnością, a ich 
kontakt z otoczeniem jest utrud-
niony. Rokowania są niepomyśl-
ne w przypadku osób starszych i 
schorowanych. 

Powikłania po udarze: 
• Napady padaczkowe. 
    Pojawiają się w ciągu 14 dni od 

udaru. W przypadku gdy napa-
dy wystąpią w bezpośrednim 
okresie po udarze, zwiększa to 
ryzyko śmiertelności chorego. 

aptekagemini.pl

asymetria
twarzy

nagłe
zawroty głowy

utrata władzy
w kończynach

silny ból
głowy

niezrozumiała
mowa

zaburzenia 
widzenia
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Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa
AZ Rivierenland Rumst 

• Zaburzenia psychiczne (depre-
sja). 

• Otępienie poudarowe rozwija 
się po 3 miesiącach od wystą-
pienia incydentu udarowego. 
Obserwujemy wówczas u cho-
rego: zaburzenia orientacji i 
uwagi, zaburzenia funkcji wzro-
kowych, pamięci. 

• Częste infekcje płuc. 
• Nadciśnienie/niedociśnienie 

tętnicze, zawał serca, zaburze-
nia rytmu serca. 

• Nietrzymanie moczu / stolca, 
zaparcia. 

• Zaburzenia koncentracji oraz 
wiele innych. 

• Niepełnosprawność rucho-
wa (trwały paraliż połowy / 
części ciała). – Osoba, która 
przebyła udar bardzo często 
ma problemy z poruszaniem 
się i wymaga stałej pomocy 
nawet przy wykonywaniu naj-
prostszych czynności życia co-
dziennego (korzystanie z toa-
lety, przygotowanie posiłków). 

Niepełnosprawność rucho-
wa, wywołana niedowładem 
lub nadmiernym napięciem 
mięśniowym, nazywanym 
spastycznością poudarową. 
Charakterystycznymi cecha-
mi spastyczności są: zaciśnię-
ta pięść, ramię przyciśnięte 
do piersi czy nadmiernie 
zgięty nadgarstek i łokieć. 
Spastyczność sprzyja powsta-
waniu przykurczów, deformacji 
stawowych i odleżyn. 

Rodzaje udarów mózgu:
1. Niedokrwienny (4/5 wszystkich 

przypadków) inaczej zwany za-
wałem mózgu – tętnica zaopa-
trująca jedną część mózgu w 
krew jest niedrożna (brak lub 
niedostateczny przepływ krwi 
aby odżywić mózg). 

2. Krwotoczny – inaczej zwany wy-
lewem krwi do mózgu – gdy do-
chodzi do pęknięcia tętnicy mó-

zgowej w wyniku czego krew 
wydostaje się poza obręb naczy-
nia, zaburza funkcjonowanie ca-
łego mózgu poprzez uszkodze-
nie tkanek nerwowych i wzrost 
ciśnienia wewnątrz czaszki. 

Czynniki ryzyka i przyczyny:
• Nadciśnienie tętnicze – jest to 

najpoważniejszy czynnik ryzy-
ka, na który mamy wpływ! W 
przypadku zdiagnozowania 
nadciśnienia ZAWSZE podej-
muj się leczenia aby ustabilizo-
wać jego wartości. 

• Nadwaga, otyłość, cukrzyca. 
• Miażdżyca. 
• Antykoncepcja hormonalna 

(preparaty zawierające wyso-
kie dawki estradiolu zwiększają 
tendencje prozakrzepowe). 

• Menopauza i hormonalna tera-
pia zastępcza. 

• Migrena. 
• Choroby serca: migotanie 

przedsionków. 
• Zespół bezdechu sennego. 
• Palenie papierosów – zwiększa 

ryzyko wystąpienia udaru sze-
ściokrotnie. 

• Problemy z gospodarką lipido-
wą. 

• Predyspozycje genetyczne. 
• Płeć męska. 
• Wiek (udar dotyka częściej oso-

by 55+). 

Objawy:
• Zaburzenia równowagi i koor-

dynacji ruchów (trudności w 
poruszaniu się, potykanie się, 
upuszczanie przedmiotów). 

• Osłabienie mięśni twarzy – opa-
dający kącik ust po jeden stro-
nie, opadająca powieka. 

• Zaburzenia widzenia – podwój-
ne widzenie, utrata wzroku w 
jednym oku. 

• Mowa jest niewyraźna, trudna 
w zrozumieniu, występują trud-
ności w połykaniu. 

• Niedowład ręki i/lub nogi. 
• Drętwienie obszaru lub połowy 

ciała po jednej stronie. 
• Silny nagły ból głowy. 
• Utrata lub zaburzenia przy-

tomności (nadmierna senność, 
brak reakcji na polecenia głoso-
we, szturchanie, brak orientacji 
co do miejsca czasu, chorego 
trudno dobudzić). 

Rozpoznanie udaru: 
U sta wykrzywione 
D łoń opadnięta 
A rtykulacja utrudniona 
R ozmazane widzenie 

Pierwsza pomoc: 
• Ułóż chorego w pozycji leżącej 

z tułowiem uniesionym ok. 30–
40 cm. 

• Jeżeli poszkodowany jest nie-
przytomny, ułóż go w pozycji 
bezpiecznej. 

• Nie podawaj żadnego jedzenia 
ani picia. 

• Wezwij natychmiast pogotowie 
– 112 i postępuj wg udziela-
nych wskazówek. ZACHOWAJ 
SPOKÓJ! 

• Jeżeli poszkodowany  nie oddy-
cha – rozpocznij resuscytację 
(30 ucisków klatki piersiowej 
– 2 wdechy ratunkowe) i kon-
tynuuj do przybycia pomocy 
medycznej. 
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Książka na dziś 
Jakub Małecki (ur. 1982 w Kole) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, tłumaczem literatury z języka angielskiego oraz pisarzem. Nominowany do Na-
grody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”, nagrody 
im. Stanisława Barańczaka i Odkrycia Empiku. 

Jest laureatem stypendium „Młoda 
Polska” Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz 
polsko-niemieckiego stypendium 
im. Albrechta Lemppa. Magazyn 
Literacki KSIĄŻKI uznał jego po-
wieść „Horyzont” Książką Roku 
2019. 

Książki Małeckiego tłumaczone 
są aktualnie na języki: niemiec-
ki, rosyjski, niderlandzki, fiński, 
słoweński, macedoński i hebraj-
ski. Na podstawie „Horyzontu” 
powstanie film w reżyserii Bodo 
Koxa. Prawa do ekranizacji 
„Święta ognia” jeszcze przed publi-
kacją książki zakupiła wytwórnia 
Opus Film, producent m. in. Idy i 
Zimnej wojny. 

Chciałabym polecić Państwu 
„Rdzę” – książkę, którą niderlandz-
ki serwis informacyjny Blendle, w 

ramach podsumowania czytelnic-
twa w 2020 roku, ogłosił najlepszą 
książką polecaną przez nider-
landzkich księgarzy. 

„Rdza”, to powieść obyczajowa, 
której akcja rozgrywa się w małej 
miejscowości Chojny. Głównym 
bohaterem jest Szymon, siedmio-
letni chłopiec, który w trakcie od-
wiedzin u babci dowiaduje się, że 
jego rodzice zginęli w wypadku sa-
mochodowym. Szymon zamiesz-
kuje z babcią Tośką, dla obojga 
jest to nowa, niezbyt komfortowa 
sytuacja. 

Babcia próbuje wytłumaczyć 
wnukowi zaistniałą sytuację, mó-
wi „Bozia wzięła ich do siebie ko-
chanie. Są już u Bozi…”. Jednakże 
nie zdaje sobie sprawy, że te słowa 
małemu Szymonowi nie przyno-
szą ulgi, ale stają się prze-
strogą. Szymek zaczyna się 
bać o swoje rzeczy, zabawki, 
chowa je – boi się, że Bozia 
również je zabierze. W nocy 
Bozia prześladuje go i stra-
szy. 

Szymon i Tośka to zwyczajni 
ludzie z zaletami, wadami i 
troskami życia codziennego. 
Autor ukazuje nam ich losy 
w prosty, wręcz namacalny 
sposób. Obserwujemy życie 
Szymona, jego przyjaciół, 
okres dorastania, pierwszą 
miłość, trudne wybory, pro-
blemy, strach i niepewność. 

Historia Szymona przeplata 
się z opowieścią o życiu jego 
babki Tośki, której młodość 

minęła podczas drugiej wojny 
światowej. Kobiety, która rów-
nież straciła, kochała i cierpiała. 
Poznajemy jej rodzinę, ukochane-
go, życie na wsi, trudne decyzje i 
tragiczne wydarzenia, które nieod-
wracalnie zmieniły jej życie. 

„Rdza” to historia rodziny 
Stawnych, także historia ich przy-
jaciół i sąsiadów. Być może banal-
na, zwyczajna, taka która mogła 
wydarzyć się każdemu i wszędzie, 
a jednak wyjątkowa. 

To opowieść o życiowych zakrę-
tach, o błędnych decyzjach, ale też 
o przyjaźni, marzeniach, szczęściu 
i wierze, że mimo całego tragizmu 
życia „wszystko będzie dobrze”. 

Polecam, 
Agnieszka Buniowska

jakubmalecki.pl
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Słowo o byle czym 
Od mowy do odmowy 
Kiedyś na ględzenie bez sensu al-
bo na obietnice bez pokrycia ma-
wiało się „mowa-trawa”. Mniejsza 
o etymologię, bo trawy wystarczy 
na różne skojarzenia: np. „malo-
wanie trawy na zielono” i „trawa 
sąsiada jest bardziej zielona”. 
Dla wielu ludzi ‘różne’ oznacza 
‘sprzeczne’ a nawet ‘wrogie’, dla-
tego wchodzą w konflikt. 

Oponenci na trawiastej arenie 
robią cyrk, czyli zajmują uwagę 
mniej kumatej na subtelności 
rzeczywistości publiczności, bo 
bardziej kumaci to oczywiście 
my. Niech u mniej kumatych ugła-
dzone i nadtrawione treści gładko 
toczą się w zwojach po koleinach 
i niech to oni z szacunkiem pochy-
lają się nad tabliczką „nie deptać 
trawników”, kiedy chcą dowie-
dzieć się, co w trawie piszczy. My, 
kumaci, wiemy bez deptania, że 
w kosiarce popiskuje nienasma-
rowane kółko, bo kto smaruje, ten 
jedzie. 

Tło 
Chlapnijmy kilka oderwanych my-
śli jako tło dla dalszej części, bo 
bez tła to ani głębi, ani pierwsze-
go planu. Niech pod kopułą cyr-
ku pobzykają ulotne skojarzenia, 
rysując fałdy zniecierpliwienia 
na gładkich czołach wyznawców 
świętego spokoju. 

• Bocian zżerający żabę jest bar-
dziej od niej kumaty, choć to ża-
ba ma umiejętność kumkania, 
a bocian tylko syczeć i klekotać 
potrafi. Takie oto w ekosyste-
mie są niekonsekwencje, a co 
dopiero bezeceństwa społeczeń-
stwa w systemie sapiensa. 

• Niektórzy homo sapiens mają 
żal do homo erectus (i innych 

hominidów), że powstali z ko-
lan, gdyż teraz „sapiensów” w 
krzyżu boli z powodu grawita-
cji, bo „erektusi” w jaskiniach 
uprawiali ewolucję na leżąco. 
Stąd homo sapiens, jako wynik 
eksperymentów po ciemku, z 
powodu brakującego ogniwa 
tkwiącego w mrokach, wyma-
ga okresowych przeglądów i 
serwisu. 

• Żaden stan rzeczy nie jest nie-
zmienny – całe istnienie jest 
jednym wielkim dążeniem do 
stanu równowagi, choć sam 
siebie z niej nie wyprowadza. 
To zewnętrzna siła uderza w 
zrównoważony układ, który 
potem dąży do tego, żeby dojść 
do siebie. Rozkołysane wahadło 
niszczy co popadnie, aż straci 
impet, kurz opadnie, a z bałaga-
nu wylezie kolejny Homo-Jakiś-
Tam. 

Pierwszy plan – mowa 
W cyrku małpy nie śpią, bo taki 
jeden dostał głos i powiedział „nie 
mój cyrk, nie moje małpy”, i że 
„wiedza mówi, mądrość słucha”. 
Ale nikt go nie słuchał, gdyż wszy-
scy ryczeli ze śmiechu, kiedy taki 
drugi powiedział, że „mądrego wi-
dać, a głupiego słychać”. 

Niemniej Wielki słownik ortogra-
ficzny PWN mówi, że mowa to: 
• wypowiadanie słów w celu po-

rozumienia się z innymi, 
• sposób mówienia, wymawiania, 
• zasób słów i reguł gramatycz-

nych używanych do porozumie-
wania się, 

• dłuższa wypowiedź skierowana 
do licznego zgromadzenia, wy-
stąpienie publiczne, 

• dźwięki wydawane przez zwie-
rzęta, 

• znaki, sygnały, gesty itp. służące 

porozumiewaniu się bez słów. 

Drugi plan – niemowa 
Podobnie jak w ‘pokój – niepokój’, 
zaprzeczeniem słowa ‘mowa’ po-
winno być ‘niemowa’. Ale ‘niemo-
wa’ oznacza osobę, która nie mówi, 
co jest kojarzone z niemożnością 
mówienia z powodu nieprawidło-
wego funkcjonowania jej organi-
zmu. Niemowa mówić więc nie 
może, nawet gdyby chciał. 

Ale miało być  
do odmowy 
Kiedy martwe pojęcie ‘mowa’ za-
stąpimy ożywionym ‘mówienie’, 
zaprzeczeniem mówienia nie sta-
nie się ‘niemówienie’ lecz ‘milcze-
nie’. I tutaj rzecz się komplikuje, 
bo ‘milczeć’ znaczy „nie wydawać 
żadnych dźwięków mimo wyraźne-
go oczekiwania ze strony kogoś” 
(cyt. za edupedia.pl). 

Milczenie daje więc do zrozumie-
nia, że milczący mówić może, lecz 
z jakichś powodów nie chce, choć 
ma coś do powiedzenia, ale nie 
ma nic do gadania „Klaskaniem 
mając obrzękłe prawice” – C.K. 
Norwid. Czy jest to ‘odmowa’ mó-
wienia? Czy można powiedzieć 
o niemowie, że milczy, skoro na-
wet gdyby mówić mógł, to by nie 
mógł? 

A co tu się święci? 
– A to niech się święci. 
Odmowa mówienia w czasach 
PRL na temat „Wesoło i radośnie 
obchodził Wrocław święto mas 
pracujących całego świata – dzień 
1 Maja”* należała do tzw. dobrego 
tonu wtedy. Teraz, słowa – „Od 
1945 aż do 1988 roku masowy 
udział w święcie władze wymu-
szały rozmaitymi represjami”* lub 
„Za odmowę udziału w pochodzie 
pierwszomajowym, groziła np. 
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Interesujesz się klasyką, czy wolisz dzieła współczesne? 
Wolisz thrillery od powieści? A może poezja? Biblioteka 
Couwelaar startuje od 1 października 2020 r. z polską 
kolekcją wymienną.

Więcej informacji
Meer informatie

Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

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

Literatura
polska Poolse

literatuur

bib
couwelaar

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

01  10
2020

z vanaf

Biblioteka Couwelaar

LITERATURA POLSKA
Więcej informacji:

Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

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

utrata pracy”* – nie wzbudzają już 
większych emocji, bo to oczywista 
oczywistość, że zawsze białe jest 
białe, a czarne jest czarne, czego 
dowodem są hasła ze sztandarów: 
• w 1946 r.: „Szabrowników i spe-

kulantów do obozów karnych”*. 
• Ale „Dzień 1 maja 1989 roku 

przeszedł do historii (…), gdy 
PZPR (…) odwołała wszystkie 
pierwszomajowe pochody”*. 

Cóż, ktokolwiek kiedykolwiek trzy-
ma w rękach ster władzy, prawo-
rządność uważa za najpiękniejszy 
klejnot w koronie, bo powinność 
ludu jest przywilejem ludu. 

Ale o co chodzi? 
Chodzi o zawiłości praworządno-
ści w rzeczywistości i roztrząsa-
nie kwestii ‘odmowa a milczenie’ 
czyli o sformułowanie „za odmo-
wę udziału w pochodzie…”, czyli 
kto odmówił a kto nie, oraz czy 
został ukarany słusznie, bo i tak 

– słusznie czy niesłusznie – ukara-
ny został. Aha… bo wtedy jeszcze 
nie było praworządności, choć już 
było prawo, była sprawiedliwość i 
był wymiar sprawiedliwości. 

Skąd więc obywatele mieli wie-
dzieć, że tam gdzie jest wina i 
kara, odmowa jest czynnością i 
że ta czynność jest winna i to ona 
powinna była być ukarana? 
Prawo karne musi bowiem być tłu-
maczone w sposób zawężający, nie 
można tłumaczyć go w sposób roz-
szerzający. Czyli jeśli przepis mó-
wi „za odmowę (kto odmówi)”, nie 
może to być rozszerzone na brak 
działania lub zaniechanie. 

Np. przychodzi taki jeden i mówi: 
„trzeba pochodzić w pochodzie, bo 
jak nie, to wylatujesz z roboty i z 
emerytury”. 
• jeśli odpowie „nie pochodzę”, 

może zostać ukarany. 
• jeśli złapie się za ząb i skrzywi 

z bólu, ten taki jeden wyjmie 
notes i zapisze „obywatel od-
mawia”, bo takiego scenariusza 
nie było na szkoleniu. Potem w 
sądzie okazuje się, że obywatel 
czynnie nie odmówił, lecz tylko 
biernie się skrzywił, więc kara 
mu nie przysługuje. 

„Odpowiednie dać rzeczy słowo” 
to wielkie wyzwanie i zachęta dla 
mówiących i piszących do jak 
najbardziej precyzyjnego i prze-
myślanego doboru słów. To tak-
że ciągłe dążenie do jakże „nie-
doskonałej doskonałości”. Ale… 
próbować warto, a nawet trzeba, 
wedle „chwili czasu i możliwych 
możliwości” bo masło nie zawsze 
jest maślane. 

Michał Nowacki 

Cytaty z „gwiazdką” pochodzą ze 
strony zajezdnia.org/wh-010521 
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