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Narodziny „światowego hitu” 
„Międzynarodówka” (L’Internationale) jest jedną z najczęściej śpiewanych pieśni 
na świecie, chociaż nigdy nie znalazła się na listach przebojów. Jej kompozytoro-
wi, Belgowi Pierre De Geyter szczęścia nie przyniosła. 

„Międzynarodówka” po-
wstała w czasie Komuny 
Paryskiej, w 1871. 
Wykonywana w około 
stu językach, jest najsłyn-
niejszą pieśnią światowe-
go ruchu robotniczego, 
śpiewaną do dzisiaj przez 
lewicowych związkowców, 
komunistów, anarchistów i 
socjaldemokratów. 

Tekst pieśni napisał w 
1871 r. Eugene Pottier, 
francuski rewolucjoni-
sta, uczestnik Komuny 
Paryskiej. Natomiast do 
dziś wykonywaną melodię 
skomponował w 1888 ro-
ku Belg Pierre De Geyter. 

Urodził się w 1848 r. w 
Gent, zmarł w 1932 r. we 
Francji, w  Saint-Denis. 
Warunki życia w ówcze-
snym Gent były bardzo 
ciężkie. Ubóstwo, głód, przeludnienie i 
choroby zakaźne zbierały żniwo w dziel-
nicach robotniczych. Kiedy nastąpiła ka-
tastrofa, flamandzki przemysł tekstylny 
i metalowy został dotknięty kryzysem. 
Wielu żywicieli rodziny straciło pra-
cę. Rodzina De Geyter, podobnie jak 
inne rodziny żyjące z przemysłu tekstyl-
nego, przeniosła się w 1855 r. do Lille 
we Francji. 

Ojciec i siedmioletni syn podjęli pracę 
w fabryce lokomotyw Fives, chociaż od 
1841 zakazane było wykorzystywanie 
w pracy dzieci. W wieczorowej szkole 
robotniczej Pierre uczył się czytać i pisać, 

później pobierał lekcje muzyki. Uczył się 
m.in. gry na kontrabasie i akordeonie. 
Od szesnastego roku życia uczęszczał 
również na kursy rysunku w Akademii 
w Lille, co pozwoliło mu wykształcić się 
jako modelarz w drewnie i wspiąć się 
nieco wyżej na drabinie społecznej. 

Kierował robotniczym chórem miesza-
nym, a w 1887 roku został dyrygen-
tem  La Lyre des Travailleurs, socjali-
stycznego chóru, który występował także 
podczas strajków i kampanii wyborczych. 
W 1888 roku burmistrz Lille Gustave 
Delory zwrócił się do Pierre'a De Geytera, 
aby ten skomponował muzykę do wier-

sza  „Międzynarodówka” napi-
sanego przez Eugène’a Pottiera. 
Wkrótce pieśń L’Internationale 
podbiła Francję, a później cały 
świat. 

Autorstwo  
i prawa autorskie 
Pierre, jako autor muzyki pod-
pisał się jedynie nazwiskiem. 
Chodziło o uniknięcie represji, 
ponieważ zarówno pracodawcy, 
jak i władze tłumiły wszelkie 
przejawy rewolucyjnych sym-
patii. Jednak De Geyter został 
„uznany” za kompozytora i 
wyrzucony z pracy, po czym 
popadł w finansowe kłopoty. A 
L’Internationale cieszyło się coraz 
większą popularnością. 

Kiedy władze Lille uznały De 
Geytera za niebezpiecznego re-
wolucjonistę, ten w 1902 roku 
wraz z rodziną przeniósł się do 

Saint-Denis. Dwa lata później jego brat 
Adolphe wytoczył mu proces o prawa au-
torskie do muzyki „Międzynarodówki”. 
Bez pieniędzy i adwokata, Pierre De 
Geyter przegrał swój pierwszy proces. 
Sąd ogłosił, że autorem muzyki jest jego 
brat. Pierre się odwołał, ale sprawa znacz-
nie się przeciągnęła z powodu wybuchu 
I wojny światowej. 

Ten stan prawny trwał aż do 1922 
roku (Pierre miał już 74 lata). Wtedy 
to ostatecznie sąd rozstrzygnął sprawę 
praw autorskich do melodii przyznając 
je Pierre'owi. W międzyczasie, w roku 
1916 jego brat popełnił samobójstwo 

commons.wikimedia.org
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w okupowanym przez Niemcy Lille. 
Zostawił list do swojego brata, w którym 
przyznał się do oszustwa, dokonanego 
pod naciskiem burmistrza Lille Gustave 
Delory. 

Chodziło o prawa autorskie, czyli o 
pieniądze. Raz, że młodszy brat kom-
pozytora był od urodzenia obywatelem 
francuskim, dwa – jak utrzymywał 
burmistrz, Adolphe scedował prawa 
autorskie na „Imprimerie ouvrière 
de Lille”, wydawnictwo partii socjali-
stycznej. Nacisk wywierany przez 
Delory'ego na Adolphe był tak duży, 
że ten zdecydował się na popełnienie 
oszustwa i złożenia oświadczenia, że 
„Międzynarodówka” to jego dzieło. 

Pierre zmarł w 1932 roku w Saint-
Denis, gdzie został pochowany. W 
1999 roku Gent – rodzinne miasto 
kompozytora – wzniosło jego po-
mnik na dziedzińcu Museum voor 
Industrie, Arbeid en Textiel (MIA). 

W 2005 roku De Geyter znalazł 
się w gronie pretendentów do ty-
tułu De Grootste Belg, ale ostatecz-
nie nie dostał się na końcową listę i 
zajął 102 miejsce wśród tych, którzy 
znaleźli się tuż poza listą nominacji. 

Międzynarodowy 
sukces 
„Międzynarodówki” 
L’Internationale odniosła ogromny 
sukces, najpierw we Francji, potem 
na całym świecie. Została uznana w 1889 
roku jako hymn II Międzynarodówki i 
proletariatu. Śpiewały ją setki milionów 
ludzi, niekoniecznie zawsze wierząc w 
jej słowa. 

Pierwotny tekst powstał w języku fran-
cuskim, ale został przetłumaczony na 
wiele innych języków, w tym na chiński. 
Tłumaczenia „Międzynarodówki” na ję-

zyk polski dokonała Maria Markowska, 
ps. Kruk (1878-1939) poetka i działacz-
ka Polskiej Partii Socjalistycznej, związa-
na z Frakcją Rewolucyjną, następnie z 
obozem legionowym, później w ostrej 
opozycji do Piłsudskiego. 

W czasach Polski Ludowej 
Międzynarodówka była powszechnie 
nauczana w szkołach oraz śpiewana 
na corocznych pochodach pierwszo-
majowych, a także podczas zjazdów 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

Śpiewano ją w zmienionej w okresie 
stalinowskim wersji („Bój to jest nasz 
ostatni” zamiast oryginalnego „Bój to 
będzie ostatni”). 

„Międzynarodówka” 
po radziecku 
Rosyjska wersja utworu była w latach 
1918-1922 hymnem Rosji Radzieckiej, a 

w latach 1922-1944 – hymnem Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
W roku 1944 z rozkazu  Józefa 
Stalina  zastąpił ją skomponowany 
przez Aleksandra Aleksandrowa Hymn 
ZSRR. „Międzynarodówka”  stała się 
wtedy hymnem  Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików), 
a więc drugą pod względem znaczenia 
pieśnią państwową. 

Kilka lat przed śmiercią kompozytora 
pracownik ambasady sowieckiej w Paryżu 

zauważył, że twórca muzy-
ki do „Międzynarodówki” 
jeszcze żyje (w tym momen-
cie pieśń była już hymnem 
Związku Radzieckiego).  W 
1927 roku De Geyter na za-
proszenie Stalina był gościem 
honorowym w Moskwie 
podczas obchodów dzie-
siątej rocznicy  Rewolucji 
Październikowej.  79-letni 
Pierre stał na trybunie na Placu 
Czerwonym, a kiedy zagrano 
jego pieśń, po policzkach spły-
wały mu łzy. 

Związek Radziecki przyczynił 
się również do zapewnienia 
De Geyterowi pod koniec je-
go życia pewnych udogodnień. 
Stalin przyznał mu rosyjską 
emeryturę państwową, a mia-
sto Saint-Denis zaoferowało 
mu zakwaterowanie za darmo. 

Pomimo ogromnej popularno-
ści, pieśń nie przyniosła kompozytorowi 
ani sławy, ani pieniędzy. Jego nazwisko 
szybko zostało zapomniane, w przeci-
wieństwie do jego muzyki. 

Anna Janicka 

Źródła: gent-geprent.com, 
focusonbelgium.be, svm.be, 

nl.wikipedia.org, 

Pierre Degeyter, commons.wikimedia.org
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O polityce po belgijsku: 
Chrześcijańska demokracja 
Belgijska scena polityczna jest, delikatnie rzecz ujmując, skomplikowana. W tym 
cyklu artykułów chcemy przedstawić losy najważniejszych jej aktorów i reprezen-
towanych przez nich ugrupowań. Tym razem chrześcijańską demokrację, ugru-
powanie, które przez dziesięciolecia wygrywało wybory, a któremu dziś sondaże 
dają wynik jednocyfrowy. Tradycyjny elektorat kurczy się z przyczyn biologicz-
nych lub gdzie indziej szuka politycznych przedstawicieli. Czerwcowy wybór no-
wego przewodniczącego daje mglistą nadzieję na odwrócenie trendu. Najnowsze 
dzieje chadeków to uderzający przykład tego, jak przeorana została belgijska 
scena partyjna w ostatnich kilkunastu latach. 

Partia ludowa na 
solidnych filarach 
U zarania Belgii sytuacja była jasna. 
Wśród dziewiętnastowiecznych elit linie 
podziału przebiegały wzdłuż stosunku 
do Kościoła, między frankofońskim 
centrum a flamandzkimi peryferiami i 
między miastem a wsią. Nieliczne do-
stępne głosy (powszechne prawo wybor-
cze dla mężczyzn wprowadzono w 1919 
r., a dla kobiet dopiero 30 lat później) 
rozdysponowywali między siebie libera-
łowie i katolicy. 

Z czasem katolicy przejęli również gło-
sy flamandzkich robotników i innych 
pracowników fizycznych, podczas gdy 
na południu kraju grupy te zagospo-
darowali socjaliści. Po pierwszej wojnie 
światowej partia katolicka bazowała 
już na rozbudowanej sieci organizacji 
na czele z Chrześcijańską Konfederacją 
Pracowników (ACW) oraz Związkiem 
Rolników (Boerenbond), który sam 
rozrósł się do finansowego imperium. 
Od tego czasu prym w ugrupowaniu 
wiodło jego stosunkowo mniej konser-
watywne, a bardziej prospołeczne skrzy-
dło. Ewolucję zwieńczyło powstanie w 
1945 r. Chrześcijańskiej Partii Ludowej 
(po niderlandzku CVP, a po francusku 

PSC), odwołującej się do personalizmu 
i klasycznych zachodnich wartości. 

Niemniej związki Belgów z Kościołem 
nieubłagalnie się rozluźniały, a cemen-
towana od końca XIX w. „filarowa” 
struktura społeczna kruszała. Od lat 50. 
minionego stulecia zaczął zanikać podział 
na katolickie, liberalne i socjalistyczne 
instytucje takie jak chociażby biblioteki, 
kluby sportowe, kooperatywy handlowe 
i prasa. Swoją drogą tak głęboka „filary-
zacja” była fenomenem występującym 
w zasadzie tylko w Belgii i Holandii. 
Dzisiaj jej pozostałości widoczne są 

jeszcze w nazwach związków zawodo-
wych oraz ubezpieczalni zdrowotnych. 
Symboliczne było usunięcie w 1999 r. 
tytułowego credo „Wszystko dla Flandrii 
– Flandria dla Chrystusa” (AVV-AVK) 
przez jeden z najważniejszych flamandz-
kich dzienników „De Standaard”. 

Koniec „państwa CVP” 
Rok 1999 okazał się zresztą przełomowy 
dla belgijskiej chrześcijańskiej demokra-
cji. Dotąd pozostawała ona największą 
polityczną siłą, bez jej zgody nie mogły 
zapadać żadne kluczowe decyzje, to 

Chadeccy ekspremierzy Belgii (od lewej): Jean Luc Dehaene, Leo Tindemans, 
Wilfried Martens i Marc Eyskens; commons.wikimedia.org, autor: Michiel Hendryckx
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ona wykuwała kolejne wewnątrzbelgij-
skie konsensusy, uosabiała siłę centrum 
godzącego socjalistów z liberałami oraz 
separatystów ze zwolennikami centrali-
zacji. Chadecy Leo Tindemans, Wilfried 
Martens i Jean-Luc Dehaene kariery 
robili nie tylko w gabinecie premiera 
Belgii, lecz także kilkaset metrów dalej, 
w instytucjach UE. 

Jak to partia władzy CVP (i w mniejszym 
stopniu francuskojęzyczna PSC) przez la-
ta uzależniła od siebie lokalnych działaczy, 
a zarządy państwowych spółek niemal 
organicznie zrosły się z aparatem partyj-
nym. Chaotyczne i po prostu brzydkie 
gospodarowanie przestrzenią w powo-
jennej Flandrii jest dziś właśnie zrzucane 
na karb klientelizmu, czyli „załatwiania” 
spraw i pozwoleń w zamian za korzyści 
wyborcze. 

Gdy więc we wspomnianym 1999 r., 
niespełna rok po (krótkotrwałej) uciecz-
ce Marka Dutroux z więzienia chadecy 
utrzymywali, że „nie ma alternatywy dla 
rządu Dehaene”, to był to głos pychy 
kroczącej przed upadkiem. Ostateczny 
cios rządzącym zadał skandal z zatrutą 
żywnością, który wybuchł miesiąc przed 
wyborami, pozostawiając w świeżej pa-
mięci puste półki sklepowe i ministerial-
ne dymisje. Wybory wygrali liberałowie 
zapowiadający „koniec państwa CVP”. 
Chrześcijańska demokracja po raz pierw-
szy od 40 lat zasiadła w ławach opozycji. 

Kryzys rządowy,  
kryzys zaufania 
W ramach walki o utracone gło-
sy CVP przemianowała się na 
CD&V (Chrześcijańscy Demokraci i 
Flamandowie), a PSC na CDH (Centrum 
Demokratyczno-Humanistyczne). Ci 
pierwsi weszli również w koalicję wybor-
czą z Nowym Sojuszem Flamandzkim 
(N-VA), dopiero wkraczającym na poli-
tyczną scenę. Zabiegi te przyniosły skutek 

po dwóch kadencjach i w 2008 r. Belgia 
znów miała premiera-chadeka – Yvesa 
Leterme’a. 

Zanim jednak sformułował on gabinet, 
to zdążył się już rozpaść sojusz z N-VA, 
a coraz bardziej dawał o sobie znać glo-
balny kryzys finansowy. W Belgii dopro-
wadził on ostatecznie do przyspieszonych 
wyborów. Akcje Fortisu, największego 
banku kraju leciały na łeb na szyję i rząd 
arbitralnie postanowił sprzedać udziały 
francuskiemu BNP Paribas. Gdy sąd 
badał prawomocność tej decyzji, poja-
wiły się poszlaki o próbach wpłynięcia 
na orzeczenie przez osoby z otoczenia 
premiera. Sprawą żył cały kraj, a nie-
jasna komunikacja samego Leterme’a 
dolała oliwy do ognia. I choć ostatecz-
nie komisja parlamentarna oczyściła go 
z podejrzeń, to niesmak i brak zaufania 
wyborców pozostał. 

Po kilkuletniej przerwie CD&V (ale już 
nie CDH) wrócili do rządu federalne-
go w 2014 r., ale tym razem tylko jako 
junior partner, partia od dawna już nie 
„ludowa”, reprezentująca niecałe 12 proc. 
wyborców. W koalicji z liberałami oraz 
nacjonalistami z N-VA, chadecja siłą rze-
czy lokowała się na lewo od centrum. W 
następnych wyborach w 2019 r. CD&V 
otrzymali mniej niż 9 proc. (14 proc. 
na listach niderlandzkojęzycznych) i w 
obecnym rządzie Alexandra De Croo, z 
liberałami, socjalistami oraz Zielonymi, 
zasadniczo reprezentują centroprawicę. 

W poszukiwaniu 
utraconej tożsamości 
Konstelacje rządowe się zmieniają, a toż-
samość partii ulega zatarciu. Po ostatniej 
wyborczej klapie wewnątrzpartyjna an-
kieta wykazała, że lansowana ideologia 
„odważnego środka” nie wywołuje w 
narodzie szczególnej ekscytacji. Mimo 
że uśredniony flamandzki wyborca lo-
kuje się właśnie na prawo od centrum, 

to jednak taki statystyczny typ jest coraz 
rzadszym zjawiskiem, natomiast więk-
szość oczekuje jasnych, a czasem rady-
kalnych stanowisk. 

Z oryginalnych postulatów przedstawio-
nych na „kongresie odnowy” CD&V 
w grudniu 2021 r. warto odnotować 
właściwie tylko ten dotyczący obowiąz-
kowej „służby społecznej”. Odbywaliby 
ją wszyscy po ukończeniu studiów – w 
organizacjach charytatywnych, pozarzą-
dowych i lokalnych. Pomysł na taką 
praktyczną naukę postaw obywatelskich 
jako przeciwwaga dla indywidualistycz-
nego społeczeństwa znajduje poparcie 
wśród przedstawicieli belgijskiej akade-
mii, kultury oraz biznesu. 

Poza tym program flamandzkich chade-
ków przewiduje dla każdego coś miłego. 
Dla pracodawcy oraz pracownika, dla sta-
rających się o azyl oraz dla zwolenników 
szczelniejszych granic, dla walczących o 
ochronę klimatu i prawa zwierząt oraz 
dla właścicieli rzeźni (w których to prawa 
zwierząt mają być ściślej przestrzegane). 
W myśl jeszcze XIX-wiecznej tradycji sys-
tem oświaty ma umożliwiać „wolny wy-
bór”, czyli de facto gwarantować nieza-
leżność wciąż licznych szkół katolickich. 
W sprawie przyszłości Belgii CD&V 
wypowiadają się nie wprost, choć w 
dokumentach programowych pojawia 
się wzmianka o „modelu szwajcarskim”, 
czyli ewentualnej konfederacji. 

Brak pomysłów,  
brak charyzmy 
W rezultacie media więcej czasu niż ww. 
treściom poświęcają kosmetycznym za-
biegom takim jak odświeżenie logo partii 
– od wiosny bieżącego roku pisane mały-
mi literami „cd&v”. Kto wie, być może 
jest to wstęp do pełnego rebrandingu, 
który już dokonuje się w organizacjach 
niższego szczebla. W brabanckiej miej-
scowości Kortenaken chadecy odeszli od 
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Sammy Mahdi,  commons.wikimedia.org 
autor: Anton Vandenbulcke

nazwy partii-matki, bez ogródek 
uzasadniając to negatywnymi 
lub nijakimi skojarzeniami wy-
borców. 

Do podobnego wniosku do-
szła partia-siostra z francusko-
języcznej Belgii. PSC, a później 
CDH nigdy nie dominowało 
w regionie tak jak chadecy we 
Flandrii, ale trend spadkowy 
również go dotyczy. W ostat-
nich wyborach CDH uzyskało niecałe 
10 proc. głosów w Walonii i Brukseli 
(poniżej 4 proc. w skali całego kraju). W 
marcu 2022 r. zmieniło więc nazwę na 
„Les Engagés”, deklarując zdecydowanie 
centrowy i świecki charakter ugrupowa-
nia. Słowem-kluczem w zaktualizowa-
nym programie jest „regeneracja”, przede 
wszystkim w kontekście ekologicznym. 
„Zaangażowani” bardzo chcieliby stać się 
ruchem obywatelskim na miarę macro-
nowskiego „En Marche”, choć podob-
ne próby nominalnego odcinania się od 
„partyjności” nie są zabiegiem nowym i 
miały w Europie miejsce już sto lat temu. 

Francuskojęzyczni chadecy – o ile moż-
na ich tak jeszcze nazywać – od kilku 
lat nie uczestniczą już w rządach ani na 
poziomie federalnym, ani regionalnym 
i pozostają na marginesie publicznych 
debat. Inaczej jest ze współrządzącymi 
i Belgią, i Flandrią CD&V. Jednak ani 
Vincent Van Peteghem (federalny mi-
nister fi nansów), ani Annelies Verlinden 
(federalna ministra spraw wewnętrznych) 
nie promieniują charyzmą i z trudem 
przychodzi im przyciąganie uwagi me-
diów. 

Do niedawna główną twarzą partii był 
Wouter Beke, minister zdrowia i opie-
ki społecznej w rządzie Flandrii. To typ 
skrupulatnego urzędnika, który zdołał 
zachować gorącą posadę po śmiertelnym 
żniwie Covid-19 w domach spokojnej 
starości, by w drugim roku pandemii 

przeprowadzić sprawną kampanię szcze-
pień. W maju bieżącego roku podał się 
do dymisji po głośnej sprawie śmierci 
niemowlaka w żłobku, który już od lat 
był obiektem skarg rodziców. 

Dymisja Beke zbiegła się w czasie z rezy-
gnacją ze stanowiska przewodniczącego 
CD&V Joachima Coensa po tym, jak 
partia zanotowała historycznie niskie no-
towanie w dużym corocznym badaniu 
opinii publicznej. Z 8,7 proc. (niecałe 
6 proc. w skali całego kraju) chadecja 
cieszyła się w nim najmniejszą popular-
nością ze wszystkich fl amandzkich partii 
parlamentarnych. Najnowszy, czerwcowy 
sondaż dawał jej półtora procenta więcej. 

„Konsekwentny 
i humanitarny” Mahdi 
Kandydat do przejęcia 
przywództwa był jeden 
i wpisał się on w kura-
cję odmładzającą, którą 
przeszło już kilka innych 
belgijskich ugrupowań. 
Niespełna 34-letni Sammy 
Mahdi to nie tylko polityk 
nowej generacji, lecz rów-
nież uosobienie zmian 
demograficznych w na-
szej części świata. Syn 
irakijskiego uchodźcy po-
litycznego i Belgijki, sam 
określający się jako agno-
styk, przez trzy lata piastu-

jący stanowisko sekretarza 
stanu ds. azylu i migracji 
w gabinecie Alexandra De 
Croo. Ta domena od lat nie 
schodzi z pierwszych stron 
gazet i portali, co umożliwi-
ło Mahdiemu zbudowanie 
rozpoznawalności niepo-
równywalnie większej niż 
jego partyjnym kolegom. 

„Konsekwentna i humani-
tarna polityka repatriacji” jest cytatem 
z programu CD&V często powtarza-
nym przez Mahdiego, a realizowanym 
m.in. przez rozbudowę zamkniętych 
centrów, w którym na deportację cze-
kają ci, którym odmówiono legalizacji 
pobytu. W lecie 2021 r. sekretarz stanu 
zdecydowanie sprzeciwił się „kolektywnej 
regularyzacji” kilkuset imigrantów, którzy 
tygodniami prowadzili strajk głodowy w 
Brukseli. Dopiero groźba rozpadu rządu 
skłoniła Mahdiego do negocjacji. 

Z drugiej strony Mahdi miał okazję 
zaskarbić sobie sympatię ukraińskich 
uchodźców, inicjując procedurę auto-
matycznej ich ochrony we wszystkich 
państwach UE. To również Mahdi w 
pierwszych dniach wojny wylansował 
kampanię #plekvrij („wolne miejsce”), 
która zachęcała Belgów do przyjmowania 

commons.wikimedia.org
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uciekających z Ukrainy. Ambiwalentnie 
reagowały na to organizacje pozarządowe, 
także te historycznie związane z CD&V, 
podnosząc głosy o uprzywilejowywaniu 
jednych uchodźców kosztem innych. 

Powolny dryf 
politycznego centrum 
Temat imigracji jest, nie tylko zresztą w 
Belgii, niewyczerpanym paliwem wybor-
czym. Przy mocnej konkurencji po pra-
wej stronie (N-VA oraz Vlaams Belang), 
chadecy musieliby jednak przejąć jeszcze 
inne konkretne dossier, a na razie nic 
na to nie wskazuje. Wspomniane wyżej 
badanie opinii publicznej wykazało, że 
CD&V mają najmniejszą siłę przycią-
gania elektoratu innych partii. Sammy 
Mahdi mówi o „zaparciu komunikacyj-
nym”, czyli o problemach z wytłumacze-
niem swojej wizji współczesnego świata. 

Chce podkreślać wspólnotę, odpowie-
dzialność za siebie nawzajem, być go-
spodarczo krok na lewo od centrum, a 
kulturowo krok na prawo. Równocześnie 
przyznaje, że partie centrowe są dziś ni-
czym dryfujące w miejscu łodzie, podczas 
gdy „kapitanowie” skrajnych ugrupowań 
jasno i atrakcyjnie wyznaczają kurs, choć-
by nawet mieli płynąć na spotkanie z 
górą lodową. 

Widmo pójścia na dno zagląda w oczy 
jeszcze kilku umiarkowanym partiom 
rządzącym aktu-
alnie Belgią. Nie 
zanosi się na to, 
by w najbliższym 
czasie któraś z 
tradycyjnych 
rodzin politycz-
nych – chadecy, 
liberałowie czy 

socjaliści – miała zdominować pozosta-
łe. W dodatku w najistotniejszych dziś 
kwestiach, dotyczących klimatu, migracji 
oraz tożsamości, nie ma między nimi tak 
zagorzałego sporu, jaki niegdyś wynikał 
ze stosunku do religii lub praw pra-
cowniczych. Niewykluczone zatem, że 
jedyną drogą na polityczne przetrwanie 
belgijskiego środka jest defi nitywne już 
odrzucenie odrębnych tradycji, połącze-
nie sił i wyłonienie charyzmatycznych, 
„radykalnie centrowych” kadr. Do wy-
borów pozostały niecałe dwa lata. 

Maciej Bochajczuk jest absolwentem 
stosunków międzynarodowych na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Od 12 
lat mieszka w Belgii. Jest autorem 
bloga „A w Belgii” dostępnego na 
www.facebook.com/awbelgii oraz 
dziennikarzem Euractiv Poland. 
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 Kuchnia belgijska dla każdego 
Belgia to raj dla miłośników piwa i kulinarnych rozkoszy. Kuchnia belgijska jest 
bardzo różnorodna, niezwykle smaczna i naprawdę warto jej spróbować. 

Blinde vinken 
met Rodenbach 
en spruitjes 
Jest to danie przyrządzane z mięsa mie-
lonego owiniętego cienkim kawałkiem 
innego mięsa np. steku z cielęciny lub 
szynki. Spożywane główne z ziemnia-
kami i warzywami, przy czym częścią 
tłuszczu, w którym smażone jest mięso, 
polewa się ziemniaki. 

Składniki: 
• 4 gotowe porcje Blinde vinken (świeże 

lub mrożone) 
• 100 g solonego boczku pokrojonego 

w kostkę 
• 500 gramów mrożonej brukselki 
• 1 gałązka świeżego tymianku 
• 800 gramów ziemniaków np. nicola 

lub charlotte 
• 1 szalotka 
• 2 łyżki masła 
• spoiwo do sosów instant 
• 2,5 dl piwa Rodenbach 
• liść laurowy 
• gałka muszkatołowa 
• pieprz i sól 

Przygotowanie: 
Obrane ziemniaki kroimy w 1 cm pla-
stry. Gotujemy przez 15 minut w lek-
ko osolonej wodzie. Brukselkę również 
gotujemy przez około 15 min. w lekko 
osolonej wodzie. Szalotkę obieramy i 
kroimy w drobną kostkę. 

Na patelni rozpuszczamy łyżkę masła. 
Porcje mięsa obsmażamy ze wszystkich 
stron na złoty kolor. Doprawiamy pie-
przem i solą, Dokładamy posiekaną sza-

lotkę i chwilę podsmażamy. Następnie 
dodajemy piwo, tymianek i liść laurowy. 
Doprowadzamy do wrzenia, przykrywa-
my i gotujemy przez 20 min. na średnim 
ogniu. 

W międzyczasie rozpuszczamy pozostałe 
masło i smażymy talarki ziemniaków na 
zloty kolor. Dodajemy boczek i bruk-
selkę, doprawiamy gałką muszkatołową 
i dusimy całość przez około 5 min. 
Wyjmujemy mięso z patelni, dodajemy 
łyżkę spoiwa do sosów instant i miesza-
my do uzyskania jednolitej konsystencji. 

Na talerzu umieszczamy porcje mięsa, 
polewamy sosem i dokładamy smażo-
nych warzyw z boczkiem. 

Smacznego!
Agnieszka Wojtysiak
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Odkrywamy Belgię 
W tym niewielkim kraju, położonym w sercu Europy, na niewielkiej przestrzeni 
znajduje się wiele wyjątkowych miast, miasteczek i malowniczych wiosek z za-
chwycającą architekturą – a w wielu przypadkach z interesującą historią – które 
koniecznie trzeba odwiedzić. 

Wieża Eben Ezer 
inspirowana Biblią 
i starożytnymi 
cywilizacjami 
W prowincji Liege, w dolinie Geer, 
na styku Belgii, Holandii i Niemiec w 
gminie Bitsingen (Bassenge) leży wioska 
Eben-Emael. Nieopodal stoi wykonana 
z krzemienia wieża o wymiarach i sym-
bolice zaczerpniętej z Biblii, numerologii 
i starożytnych cywilizacji. 

Stojąc przed wieżą, odnosi się wraże-
nie, że jest się w miejscu mistycznym, 
zawieszonym między snem a mitolo-
gią. Tajemnicza nazwa Eben Ezer („skała 
/ kamień wsparcia”), wywodzi się z Biblii: 
w Księdze Samuela oznacza miejsce, w 
którym w 1038 r. p.n.e. Samuel wzniósł 
kamień symbolizujący pokój. 

Wieża została zbudowana przez Belga 
Roberta Garceta (1912-2001) arty-
stę samouka, architekta, pisarza i ezotery-
ka. Był on postacią niezwykłą. Pracował 
jako górnik w kamieniołomie, ale spędzał 
również długie godziny studiując Biblię, 
książki poświęcone numerologii i staro-
żytnej cywilizacji. Interesował się geolo-
gią, przyrodą i historią ludzkości. Napisał 
wiele książek, jednak jego największym 
dziełem jest Eben Ezer. 

Symbol pokoju 
Robert Garcet był pacyfistą i po II woj-
nie światowej, która pochłonęła miliony 
ofiar, zaczął planować budowę wielkiej 
wieży jako symbolu pokoju dla ludzko-

ści. Od około 1947 roku tworzył plany, 
budowę rozpoczął w 1953 roku, a jej 
ukończenie z okazjonalną pomocą przy-
jaciół zajęło mu 15 lat. Wieża była też 
domem Garceta aż do jego śmierci. 

W zbudowanej z krzemienia wieży nic 
nie zostało pozostawione przypadkowi. 
Jej wymiary są dokładnie przemyślane. 
Eben-Ezer ma 33 m wysokości (w nu-
merologii jest to liczba mistrzowska, tyle 

lat żył Jezus) i siedem pięter. W numero-
logii liczba siedem jest liczbą świętą, pełną 
mistycyzmu i ukrytej mocy, uważaną za 
symbol kosmosu, stworzenia, przestrzeni, 
czasu, boskości, doskonałości, mądrości 
i zwycięstwa. Liczba siedem wyrażona 
jest również w czterech bokach wieży, z 
których każdy ma 7,77 metra długości. 

Symbolikę widać też w przypadku pię-
ter. Pierwsze piętro to ziemia, siódme to 

Paul Hermans, nl.wikimedia.org
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niebo, a piekło symbolizują fundamenty 
znajdujące się pod ziemią. Podczas bu-
dowy dwóch podziemnych kondygnacji 
Garcet odkrył labirynt korytarzy, tuneli i 
przejść, które z czasem uległy zawaleniu 
i dziś nie można ich już eksplorować. 

Wnętrze wieży jest tak samo niezwykłe 
jak zewnętrze. Pełne dzieł sztuki, rzeźb i 
malowideł ściennych, odkryć geologicz-
nych, artefaktów i skamieniałości. Warte 
uwagi są też szczątki gigantycznego po-
twora morskiego mozazaura i dwume-
trowa drewniana Ewangelia według św. 
Mateusza. 

Niektóre z siedmiu pięter wieży są do-
stępne dla zwiedzających. Na pierwszych 
kilku poziomach znajduje się muzeum 
krzemienia „Musée du Silex”, gdzie 
przedstawiono historię i zastosowanie ka-
mienia. Obejrzeć można również książki 
Garceta i zdjęcia dokumentujące budowę 
wieży. 

W narożach na szczycie wieży, na tarasie 
widokowym znajdują się cztery skrzydla-
te rzeźby przedstawiające cherubiny w 
postaci sfinksa, byka, lwa i orła, nawią-
zujące do czterech ewangelii i czterech 
jeźdźców Apokalipsy. Te skrzydlate posągi 
wydają się czuwać nad budynkiem. 

Wieża jest kwadratowa, a cztery boki 
skierowane są w cztery strony świata: pół-
noc, wschód, zachód i południe. Już od 

średniowiecza wieże symbolizowały więź 
między ludźmi a bogami. Symbolicznie 
łączyły świat podziemny i powierzchnię 
ziemi z królestwem bogów. 

Od głównego wejścia w dół wzgó-
rza prowadzą monumentalne  schody, 
których wymiary wywodzą się z teo-
rii liczb Garceta, opartej na  biblijnej 
Księdze Objawienia św. Jana. Na dole 
schodów, po lewej stronie, znajduje 
się kamienny krąg z dwunastoma pio-
nowymi kamieniami umieszczonymi 
dokładnie 3,33 metra od siebie. 

Naprzeciwko wieży umieszczony jest 
zepsuty pocisk jako symbol pacyfizmu 
Garceta. Obok drzwi wejściowych wy-
ryto w kamieniu słowa „Aimer 
Penser Creér” (Kochać Myśleć 
Tworzyć). 

W pobliskim lesie można 
znaleźć rzeźby różnych arty-
stów-wizjonerów – którzy po-
dzielali pacyfistyczne poglądy 
Garceta – czy buddyjskie stu-
py (konstrukcje przypominają-
ce kształtem dzwon z kopułą). 

Stupa to symbol oświecone-
go umysłu Buddy i rodzaj 
przewodnika, pomocnego w 
medytacji, prowadzącego do 
indywidualnego rozwoju du-
chowego. 

Wieża Eben Ezer to dzieło niezwy-
kłego człowieka, miejsce harmonii i 
jedności, gdzie przeplata się symbolika 
i realność. Przestrzeń, poświęcona bra-
terstwu wszystkich narodów, otwiera 
swe podwoje, by dzielić się odkryciami 
archeologicznymi, paleontologiczny-
mi, historycznymi i uniwersalną myślą 
Roberta Garceta. 

Agnieszka Buniowska 

Źródła:  
polacyzagranica.eu  

turystyka.wp.pl 
outsider-environments.blogspot.com 

nl.wikipedia.org 
historiek.net

Mark Ahsmann, nl.wikimedia.org
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Blankenberge – od wioski 
rybackiej do modnego kurortu 
Blankenberge to jedno z kilku nadmorskich miast w Belgii, które jest popularne 
wśród turystów. Wielu z nich to tzw. jednodniowi turyści, spędzający tu tylko kilka 
godzin, głównie na plaży. Nic dziwnego, bo to piaszczysta i szeroka plaża o dłu-
gości ponad 3 km. Jest też 350-metrowe molo. 

Jednak Blankenberge to nie tylko plaża, 
ale też wspaniała architektura, ciekawe 
zabytki i wyjątkowe rezerwaty przyrody. 
Można tu spędzić nawet tydzień i spo-
kojnie „w rytmie slow” poznawać mia-
sto. W pobliżu Blankenberge znajdują 
się trzy ciekawe obszary przyrodnicze: 
De Fonteintjes – wąski pas wydm mię-
dzy Blankenberge i Zeebrugge; Zeebos 

– 41-hektarowy las; oraz rezerwat de 
Uitkerkse Polder. 

Blankenberge to miasto o bardzo cieka-
wej historii. W roku 1270 Małgorzata 
II, zwana Małgorzatą z Konstantynopola, 
hrabina Flandrii, nadała prawa miejskie 
Blankenberge, które wówczas było osadą 
rybacką liczącą około 60 kutrów. Liczne 

wojny utrudniały rozwój portu; rybacy 
rozładowywali swoje kutry na barki, 
które podpływały do brzegu, a mniej-
sze kutry rybackie cumowały na plaży. 
W XIV wieku wybudowano pierwszą 
w Blankenberge latarnię morską, w XV 
wieku powstał port śródlądowy, ale port 
z prawdziwego zdarzenia powstał dopiero 
w roku 1871. 
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W czasie wojny osiemdziesięcioletniej 
miasto bardzo ucierpiało: około 1600 ro-
ku miasto liczyło zaledwie 120 mieszkań-
ców. W następnym wieku miasto zostało 
odbudowane i pod koniec XVII wieku 
flota rybacka liczyła około 30 kutrów. 
Mimo tych niedogodności przez stulecia 
większość mieszkańców zajmowała się 
rybołówstwem, aż w pierwszej połowie 
XVIII wieku pojawili się pierwsi tury-
ści, którzy odkryli atrakcyjność morza i 
przyjemność z przebywania na plaży, ale 
nikt wtedy się nie opalał ani nie pływał 
w morzu. 

Pierwszymi turystami byli mieszkańcy 
Brugii, którzy przybywali nad morze 
spędzić miło i przyjemnie dzień. W 
następnym wieku nastąpił rozwój kul-
tury wypoczynku plażowego, którego 
istotą w tamtym czasie była turystyka 
kąpielowa, bo odkryto uzdrawiającą moc 
kąpieli leczniczych. Nowa moda przy-
była na belgijskie wybrzeże z Anglii na 
początku XIX wieku. W Blankenberge 
pierwsze kabiny kąpielowe pojawiły się 
na plaży od roku 1838. 

W kolejnych latach wybudowano obiek-
ty, które zapewniały wygodny wypoczy-
nek bogatym turystom. Przełomowy był 
rok 1863, bo wtedy 16 sierpnia otwarto 
przystanek kolejowy Blankenberge na 

linii kolejowej Heist-Bruges. To był 
początek wielkich zmian. Połączenie 
kolejowe sprawiło masowy napływ tu-
rystów, a to zmieniło oblicze miasta. W 
wyniku rewolucji przemysłowej obok 
starej klasy ludzi zamożnych, szlachty, 
powstała nowa elita – burżuazja, która 
chciała się dobrze bawić w komforto-
wych warunkach. Dla nich powstawały 
wspaniałe obiekty – luksusowe hotele, 
nowoczesne nadmorskie wille, imponu-
jące kasyno, które zostało otwarte w roku 
1886, oraz żeliwne molo wybudowane 
w latach 1893-94. 

W okresie „belle époque”, czyli na przeło-
mie wieku XIX i XX, Blankenberge było 
bardzo modnym kurortem, w którym 
wypoczywali artyści, bogata burżuazja, 
prominentni politycy, arystokracja oraz 
członkowie rodzin królewskich, m.in. 
arcyksiążę Franciszek Ferdynand. 

Rozwój turystyki oznaczał też rozwój 
miasta, bo turystyka zapewniała zatrud-
nienie dla wielu mieszkańców. To wtedy 
rozbudowano port, wybudowano nową 
latarnię morską i powstało wiele nowych 
budynków użyteczności publicznej, jak 
liceum (1882), szpital (1900), wieża ci-
śnień (1893), kościół św. Rocha (1885) i 
inne. W XX wieku miasto ponownie się 
zmieniło. Dwie wojny sprawiły, że część 
zabytkowej zabudowy uległa zniszczeniu. 

W kolejnych dekadach zmieniło 
się też społeczeństwo. Po wojnie do 
Blankenberge wrócili turyści, ale inni: 
pojawiła się, tzw. masowa turystyka. 

Miasto nadal jest popularne wśród tury-
stów, ale dziś nie jest już tak ekskluzyw-
nym kurortem. 

Warto jednak spędzić tu kilka dni. 
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Rząd dopłaci do pensji 
Mieszkańcy Flandrii, którzy zarabiają 
miesięcznie mniej niż 2.5 tys. euro brut-
to, mogą ubiegać się o specjalny dodatek 
wyrównawczy i otrzymać do 600 euro 
rocznie. Według fl amandzkiego rządu 
uprawnionych do otrzymania dodatku 
jest 716 tys. pracowników. 

O wyrów-
nanie mo-
gą starać się 
także osoby 

prowadzące własną 
działalność gospodarczą. 

Środki będą wypłacane z budżetu 
Flandrii. 

Dziennik „De Tijd” podaje, że koszt 
utrzymania jednej osoby w tej prowin-
cji wynosi około 1,5 tys. euro (koszt 
mieszkania, wyżywienia oraz rachun-
ków) miesięcznie. 

Minimalne zarobki w Belgii wynoszą 
obecnie 1658,2 euro brutto. Należą one 
do jednych z najwyższych w Europie – 
Belgia jest w tej statystyce na 4 miej-
scu w UE po Luksemburgu, Irlandii i 
Holandii. 

tijd.be 

Rekordowy wzrost 
kosztów pracy 
W żadnym kraju strefy euro koszty pra-
cy w przyszłym roku nie będą rosły tak 
szybko, jak w Belgii – wynika z pro-
gnozy gospodarczej opublikowanej przez 
Komisję Europejską. 

Z aneksu statystycznego do prognozy 
KE wynika, iż jednostkowe koszty pra-
cy w Belgii w 2023 r. wzrosną o 4,4 
proc. Dla porównania w Niemczech o 
2,1 proc., a w Finlandii 1,9 proc. Średnia 
dla całej strefy euro wynosi 2,1 proc. 

Jak przypomina dziennik „De 
Standaard”, niedawno Narodowy Bank 
Belgii ostrzegał przed trudnościami w 
utrzymaniu kosztów pracy pod kontrolą. 

PAP 

Elektrownie atomowe 
zarobią więcej 
Ze względu na wysokie ceny energii elek-
trycznej belgijskie elektrownie jądrowe 
generują obecnie rekordowe zyski i do 
2024 r. zarobią nawet 3,3 miliarda eu-
ro. Więcej pieniędzy wpłynie także do 
budżetu państwa z tytułu podatku od 
energii jądrowej. Informację w tej sprawie 
przekazała mediom Komisja Regulacji 
Energii Elektrycznej i Gazu (CREG). 

Operator elektrowni firma Engie 
Electrabel zarobił w zeszłym roku 464 
miliony euro. W tym roku będzie to już 
między 1,356 mld a 1,633 mld euro, 
prognozuje CREG. Generalnie do 2024 
r. elektrownie mają wygenerować zysk 
ponad 3 mld euro – najwięcej w historii. 

Na wysokich cenach energii zyskuje także 
budżet państwa. Komisja obliczyła, że w 
przyszłym roku belgijski fi skus z tytułu 
podatku od energii atomowej zainkasuje 
około 500 mln euro. 

Obecnie w Belgii działa siedem reakto-
rów atomowych. Zgodnie z decyzją gabi-
netu premiera Aleksandra De Croo pięć 

z nich zostanie zamkniętych do 2025 r., 
natomiast dwa najmłodsze reaktory mają 
funkcjonować jeszcze przez co najmniej 
10 lat. 

PAP 

Gmina opodatkowała 
samoobsługowe kasy 
w supermarketach 
Radnym gminy Saint-Jans-Molenbeek – 
jednej z 19 gmin będących częścią regio-
nu stołecznego Brukseli – nie spodobało 
się, że w tamtejszych sklepach, podobnie 
jak w całej Europie, coraz częściej trady-
cyjne kasy z pracownikami są zastępowa-
ne przez urządzenia, w których można 
samemu zeskanować towar i za niego 
zapłacić. 

Radni gminy uznali, że kasy „mają 
wpływ na spójność społeczną w dziel-
nicach, w których jest wielu seniorów i 
powodują brak kontaktu między klien-
tami a pracownikami”. 

Dlatego przegłosowali wprowadzenie 
jeszcze w tym roku podatku w wysokości 
5,6 tys. euro od każdej samoobsługowej 
kasy w supermarketach. To pierwszy taki 
przypadek w Belgii. 

IAR 

Państwowe dotacje 
na religie 
Kościoły pustoszeją, ale dużo pieniędzy 
wciąż trafia do uznanych przez pań-
stwo religii. Rząd federalny wypłaca 
pensje i emerytury księży, imamów itp. 
Wprawdzie liczba księży spada, ale coraz 
więcej świeckich pracowników kościel-
nych również otrzymuje pensje. Posługa 
kapelanów wojskowych i opieka ducho-
wa w więzieniach, szpitalach, zakładach 
wychowawczych i instytucjach imigracyj-
nych również jest opłacana z funduszy 
państwowych. 
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Obowiązujący w Belgii 
system oferuje Kościołowi 

wyłączenie spod opodatkowania 
dochodów uzyskiwanych z własności 
budynków bądź ich części, w których 
odprawiane są nabożeństwa. Lokalne 
samorządy zobowiązane są do troski 
o budynki sakralne służące danej spo-
łeczności, mają również obowiązek za-
pewnienia i pokrycia kosztów mieszkań 
osobom duchownym. Władze lokalne 
są zobowiązane do płacenia za renowację 
starych budynków kościelnych. 

60 proc. belgijskich uczniów szkół śred-
nich uczęszcza do szkół pozostających w 
sieci szkolnictwa katolickiego. W szko-
łach państwowych prowadzone są zajęcia 
z religii lub etyki pod kontrolą poszcze-
gólnych wspólnot religijnych. Koszty 
zajęć pokrywają samorządy. 

We Flandrii zarówno władze lokalne, 
jak i rząd regionalny oraz federalny do-
tują pięć różnych wspólnot wyznanio-
wych. Łącznie wsparcie rządowe wzrosło 
z 417 mln euro (2015) do 468 mln euro 
(2021) wyliczył fl amandzki deputowany 
Maurits Vande Reyde (Open Vld). 

hln.be 

Nie będzie skróconych 
letnich wakacji. Na razie. 
Flamandzki minister edukacji Ben Weyts 
otworzył w zeszłym roku dyskusję na te-
mat innego formatu roku szkolnego z 
krótszymi wakacjami letnimi. Poprosił o 
radę organy edukacji, partnerów społecz-
nych, rodziców i Vlaamse Onderwijsraad 
(Vlor). Przyjrzano się kwestii skrócenia 
wakacji z perspektywy pedagogicznej i 
edukacyjnej. Wysłuchano uczniów, ro-
dziców, nauczycieli i rady szkolne. 

Vlaamse Onderwijsraad przekazała 
ministrowi, że nie powinno się podej-
mować pochopnych decyzji i przyjrzeć 
się temu, co dzieje się w edukacji fran-
cuskojęzycznej. Jednym słowem nie ma 
poparcia sektora edukacyjnego dla innej 
organizacji roku szkolnego. 

Według Vlor,   obecny czas nie jest od-
powiedni na tak głębokie zmiany, na-
leży pracować nad zagwarantowaniem 
wszystkim uczniom optymalnych moż-
liwości uczenia się i rozwoju, zarówno 
w okresie szkolnym, jak i w czasie wa-
kacji. Teraz szkoły mają inne prioryte-
ty, takie jak jakość edukacji i niedobór 
nauczycieli. 

hln.be 

Chcesz mieszkanie socjalne? 
Najpierw pokaż, ile masz 
na koncie 
Rząd fl amandzki zatwierdził propozycję 
fl amandzkiego ministra ds. mieszkal-
nictwa Matthiasa Diependaele (N-VA). 
Od 2024 roku każdy, kto chce otrzy-
mać mieszkanie socjalne, będzie musiał 
pokazać swoje konto bankowe. Kto ma 
na koncie za dużo, nie otrzyma lokalu 
socjalnego. 

Wpisując się na listę oczekujących, 
kandydat na lokatora socjalnego bę-
dzie musiał zadeklarować, ile posiada 
pieniędzy na rachunkach bankowych. 
Liczą się również rachunki inwestycyj-
ne, oszczędnościowe i zagraniczne – jeśli 
takie istnieją. 

Całkowita kwota na tych rachunkach 
nie może przekroczyć limitu rocznego 
dochodu uprawniającego do mieszkania 
socjalnego. Osoba samotna bez dzieci ma 
prawo do mieszkania socjalnego, jeśli jej 
roczny dochód wynosi mniej niż 25 850 
euro. Dla pary lub osoby samotnej z 1 
dzieckiem jest to 40 940 euro rocznie. 

W przypadku ostatecznego przyznania 
lokalu lokator socjalny będzie musiał 
przedłożyć wyciągi z konta, aby udowod-
nić, że jego majątek nie przekracza limitu 
dochodów. „Jeśli okaże się, że wcześniej-
sze oświadczenie nie pasuje do wyciągów, 
lub jeśli istnieje podejrzenie popełnienia 
oszustwa, firma mieszkaniowa może 
przeprowadzić dokładniejsze dochodze-
nie lub nawet udać się do sądu” – mówi 
Diependaele. 

Rachunki oszczędnościowe dzieci lub 
osoby na utrzymaniu nie są wliczane do 
tej kwoty. „Ale jeśli istnieją oznaki, że pie-
niądze są systematycznie przelewane na 
niektóre konta, możemy to sprawdzić”. 

Nowe rozwiązanie będzie miało zastoso-
wanie dopiero po przyznaniu lokalu so-
cjalnego, a nie po przedłużeniu umowy. 
Ci, którzy już dziś wynajmują mieszkania 

Obowiązujący w Belgii 
system oferuje Kościołowi 

wyłączenie spod opodatkowania 
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socjalne i mają trochę oszczędności, nie 
mają się czego obawiać. W przypadku 
umów zawartych od 1 stycznia 2017 
r. po 9 latach zostanie sprawdzone, czy 
dany najemca nadal spełnia warunki. 

Wcześniej minister umożliwił spółkom 
budownictwa socjalnego zbadanie, czy 
lokatorzy socjalni posiadają nierucho-
mość lub dom za granicą. W ciągu 
nieco ponad roku wykryto ponad 223 
lokatorów, którzy stracili lokal socjalny. 
Ale były też przypadki, kiedy lokatorzy 
sami rezygnowali z lokali socjalnych, 
ponieważ obawiali się, że będą musieli 
zapłacić grzywnę. 

vrt.be 

Rząd obniży 
podatki dochodowe? 
– Podatki dochodowe w Belgii należą do 
najwyższych na świecie. Czas to zmienić 
– uważa minister fi nansów Vincent Van 
Peteghem. – Nasz system podatkowy 
jest już przestarzały – przyznał minister 
w rozmowie z dziennikarzem programu 
„De ochtend” w Radio 1 i przedstawił 
zarys planowanej reformy. 

Głównym założeniem zmian jest 
zmniejszenie podatków dochodowych 
tak, by w kieszeniach pracowników 
i pracodawców zostało 10 mld euro 
więcej, niż obecnie. Rząd chce zwięk-
szyć kwotę wolną od podatku i ob-
niżyć najwyższe stawki podatkowe. 

Statystyczny pracownik ma zyskać na 
tych zmianach 200-300 euro miesięcz-
nie, wynika ze wstępnych obliczeń. Praca 
w Belgii musi się bardziej opłacać, pod-
kreśla minister fi nansów. Van Peteghem 
zapowiada też korzystne dla podatni-
ków zmiany w sposobie naliczania po-
datku od majątku oraz od dochodów 
uzyskiwanych z wynajmu mieszkań. 

Podkreślić jednak trzeba, że to na razie 
tylko wstępne zapowiedzi, a konkretne 

decyzje na poziomie całego rządu jeszcze 
nie zapadły. Reformę poprzedzi zapewne 
długi proces negocjacji z partnerami spo-
łecznymi oraz w ramach samej koalicji 
rządowej. 

niedziela.be 

Port lotniczy w Antwerpii 
zostanie zamknięty? 
Obecnie we Flandrii działają trzy re-
gionalne porty lotnicze. Aby w końcu 
przestały przynosić straty, konieczne jest 
ograniczenie ich liczby – uważają au-
torzy analizy, przygotowanej na zlece-
nie fl amandzkiego rządu regionalnego. 

W tej chwili we Flandrii, a więc w 
północnej niderlandzkojęzycznej części 
Belgii, są trzy regionalne porty lotni-
cze: w Antwerpii (Deurne), Kortrijk 
(Wevelgem) oraz port Ostenda-Brugia. 

To niewielkie porty, obsługujące małą 
liczbę lotów i pasażerów, opisuje dziennik 
„Het Laatste Nieuws”. Wszystkie przy-
noszą straty i bez dotacji z regionalnego 
budżetu by nie przetrwały. Port Ostenda-
Brugia co roku dostaje 120 mln euro 
dotacji, port w Antwerpii 79 mln euro, 
a lotnisko w Kortrijk – 29 mln euro. 

Analiza, przygotowana na zlecenie re-
gionalnych władz, uwzględnia nie tyl-
ko aspekty fi nansowe, ale także kwestie 
związane z gospodarką przestrzenną, 
środowiskiem naturalnym, bez-
pieczeństwem i zdrowiem. 

Z dokumentu wynika, że porty te za-
częłyby przynosić zyski jedynie w przy-

padku wielkiego zwiększenia liczby lotów 
i obsługiwanych pasażerów. To jednak 
mało prawdopodobne. Wskazane jest 
więc zamknięcie co najmniej jednego z 
nich. Autorzy raportu twierdzą, że z fi -
nansowego i społecznego punktu widze-
nia największy sens miałaby likwidacja 
portu w Antwerpii (Deurne). 

niedziela.be 

Firmy przeciwne 
zniesieniu jednodniowego 
zwolnienia chorobowego 
Prawie sześć na dziesięć fi rm, zatrudnia-
jących powyżej pięćdziesięciu pracowni-
ków, stanowczo sprzeciwia się zniesieniu 
zwolnienia za jeden dzień nieobecności 
– wynika z badania przeprowadzonego 
przez Securex. 

Na początku czerwca ministrowie fe-
deralni Frank Vandenbroucke i Pierre-
Yves Dermagne zgłosili wniosek, że 
pracownicy przedsiębiorstw, w których 
zatrudnionych jest powyżej pięćdziesię-
ciu pracowników, mogą być nieobecni z 
powodu choroby jeden dzień do trzech 
razy w roku bez konieczności zwolnienia 
lekarskiego. 

Ponad połowa (55,8 proc.) firm za-
trudniających powyżej pięćdziesięciu 
pracowników zdecydowanie się temu 
sprzeciwia. Tylko co piąty (19,7 proc.) 
jest skłonny zaakceptować ten środek, a 
jedna czwarta (24,5 proc.) twierdzi, że 
może być skłonna to zrobić. 

Aż 76 proc. pracodawców obawia się, 
że działanie to doprowadzi do wzrostu 
liczby jednodniowych nieobecności. 

hln.be 

Opracowała: 
Karolina Morawska 
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 Przegląd prasy polskiej 
Wakacje kredytowe 
Od sierpnia kredytobiorcy, którzy zacią-
gnęli kredyty w złotych na własny cel 
mieszkaniowy, mogą skorzystać z tzw. 
wakacji kredytowych. 

Wakacje kredytowe pozwolą na za-
wieszenie spłaty kredytu hipotecznego 
udzielonego w polskiej walucie łącznie 
przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim 
i czwartym kwartale tego roku i po 1 
miesiącu w każdym z czterech kwarta-
łów przyszłego roku. Okres kredytowania 
wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy sko-
rzystało się z zawieszenia spłaty kredytu. 

Wakacje kredytowe przysługują kredyto-
biorcy w stosunku do tylko jednej umo-
wy zawartej w celu zaspokojenia własnych 
potrzeb mieszkaniowych. Można z nich 
skorzystać niezależnie od daty udzielenia 
kredytu hipotecznego. Zawieszenie spłaty 
dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i 
odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie 
mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty 
ubezpieczeniowe. 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu 
można złożyć w formie papierowej albo 
elektronicznej, w tym za pośrednictwem 
systemu bankowości elektronicznej. 

Ustawa zakłada też wzrost środków 
przeznaczonych na dopłaty z Funduszu 
Wsparcia Kredytobiorców. Banki mają 
do końca roku wpłacić na fundusz do-
datkowo 1,4 mld zł. Złożenie wniosku 
o wsparcie z funduszu jest możliwe także 
online. 

W przepisach zawarto też zapisy wydłu-
żające działanie tarcz antyinfl acyjnych z 
31 lipca do 31 października br. W ra-
mach tych tarcz stosowana jest niższa 
stawka VAT na paliwa (8 proc. zamiast 
23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło 

wynosi 5 proc., a stawka VAT na gaz 
wynosi 0 proc. Do 0 proc. jest obni-
żony VAT na podstawowe produkty 
żywnościowe, nawozy i wybrane środki 
produkcji rolniczej. 

Przedłużono także obowiązywanie ob-
niżki akcyzy na prąd, zwolnienia z ak-
cyzy energii elektrycznej dla gospodarstw 
domowych, obniżki stawek akcyzy na 
niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe 
wyłączenie z opodatkowania podatkiem 
handlowym sprzedaży paliw. Niższa 
akcyza obowiązuje także na lekki olej 
opałowy. 

PAP 

Zaostrzenia prawa karnego 
– pijani kierowcy 
stracą samochody 
Sejm zagłosował za przyjęciem zaostrze-
nia prawa karnego, które zakłada między 
innymi konfi skatę aut pijanych kierow-
ców. Przepadek auta ma być stosowany w 
sytuacjach, gdy kierowca ma co najmniej 
1,5 promila alkoholu we krwi, niezależ-
nie od tego, czy spowodował wypadek 
drogowy. 

Policja tymczasowo zajmie jego auto, 
następnie prokurator orzeknie zabezpie-
czenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie 
orzeknie przepadek pojazdu. 

Konfi skata będzie też stosowana wobec 
tych kierowców, którzy spowodują wy-
padek i mają co najmniej 0,5 promila 
alkoholu we krwi. To samo czeka recy-

dywistów, którzy zostaną po raz drugi 
złapani przez policję w stanie nietrzeź-
wości. Jeśli sprawca prowadziłby pojazd 
niestanowiący jego własności, sąd orze-
kałby nawiązkę. 

Nowe przepisy w prawie karnym m.in. 
podnoszą górną granicę terminowej kary 
pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy 
jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 
lat więzienia. Wydłużony też został okres 
przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 
40 lat. Wprowadza też nowy typ prze-
stępstwa – przyjęcie zlecenia zabójstwa. 
Karalne ma być też przygotowanie do 
zabójstwa. 

Nowelizacja przewiduje też wprowadze-
nie kary tzw. bezwzględnego dożywocia, 
czyli kary dożywotniego pozbawienia 
wolności bez możliwości warunkowego 
zwolnienia. Decyzja o tym będzie zależała 
od uznania sądu, który będzie mógł wy-
mierzyć tę karę w dwóch sytuacjach: jeże-
li sprawca był skazywany już wcześniej za 
najpoważniejsze określone przestępstwa, 
lub jeżeli jego wyjście na wolność będzie 
zagrażało bezpieczeństwu ludzi. 

W ustawie zaostrzono też kary za prze-
stępstwa o charakterze seksualnym i pod-
wyższono – z 500 do 800 zł – kwotę, 
od której kradzież przestaje być wykro-
czeniem a staje się przestępstwem. 

Za nowelizacją m.in. Kodeksu karnego 
głosowało 229 posłów, 173 było przeciw, 
zaś 39 wstrzymało się od głosu. Teraz 
ustawa trafi  do Senatu.

waszemedia.pl 

Maseczki tak, ale dalej 
idące restrykcje – nie 
46 proc. badanych, w razie wzrostu zaka-
żeń wirusem SARS-CoV-2, opowiada się 
za przywróceniem obowiązku noszenia 
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maseczek w sklepach i komunikacji, 41 
proc. uważa zaś, że rząd nie powinien 
wprowadzać żadnych ograniczeń – wy-
nika z sondażu przeprowadzonego na 
zlecenie portalu wPolityce.pl. 

Największa grupa badanych (46%) uwa-
ża, że w razie wzrostu zakażeń rząd po-
winien przywrócić obowiązek noszenia 
maseczek w sklepach i w komunikacji 
publicznej. 

Niewiele mniej – 41 proc. wybrało od-
powiedź „rząd nie powinien wprowadzać 
żadnych ograniczeń”. 21 proc. badanych 

uważa, że należałoby wpro-
wadzić zdalną naukę w 
szkołach, a 18 proc., że 
należałoby „zastanowić 
się nad wprowadzeniem 

tzw. lockdow-

nu”. 5 proc. wskazało na inne, bliżej nie-
określone rozwiązania. 

wPolityce.pl. 

Dwukrotnie w przyszłym 
roku wzrośnie 
płaca minimalna 
Rząd zdecydował o podniesieniu w 
przyszłym roku minimalnej płacy dla 
Polaków dwa razy: pierwszy raz w stycz-
niu i drugi raz w lipcu. Propozycja zakła-
da, iż od stycznia pensja wyniesie 3 383 
zł brutto, a od lipca – 3 450 zł brutto. 

Wzrost od stycznia do poziomu 3 383 zł 
brutto oznacza, że – w porównaniu do 
obecnej płacy minimalnej – wynagro-
dzenie wzrośnie o 373 zł. Podwyższenie 
do kwoty 3 450 zł brutto od lipca to z 
kolei wzrost o 440 zł (w stosunku do 
obecnego roku). 

Minimalna stawka godzinowa, której 
wysokość powiązana jest ze wzrostem 

minimalnego wynagrodzenia również 
wzrośnie. Od stycznia 2023 roku wy-
niesie 22,10 zł, a od lipca 22,50 zł, co 
oznacza wzrost o 14,2 proc. względem 
2022 roku. 

Rząd szacuje, że płacę minimalną w 
Polsce pobiera nawet 2,74 mln osób 
aktywnych zawodowo. 

PAP 

Rząd zmienia 
prawo cmentarne 
Rząd kończy prace nad reformą dotyczą-
cą cmentarzy. Zarządcy nekropolii będą 
mogli rozebrać nagrobek, jeśli okaże 
się, że jego stan stwarza zagrożenie. W 
przepisach znalazł się także zapis, który 
pozwoli na likwidację grobów murowa-
nych. 

W obecnym stanie prawnym likwidacja 
grobowca murowanego jest niemal nie-
możliwa, bo pochówek oznacza przedłu-

uważa, że należałoby wpro-
wadzić zdalną naukę w 
szkołach, a 18 proc., że 
należałoby „zastanowić 
się nad wprowadzeniem 

tzw. lockdow-
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żenie prawa do użytkowania grobu bez 
konieczności wnoszenia dodatkowych 
opłat. 

Nowe przepisy zakładają, że grób mu-
rowany będzie mógł zostać przeznaczo-
ny do likwidacji po upływie 20 lat od 
ostatniego pochówku. Informacja o za-
miarze jego usunięcia ma znaleźć się 
w księgach cmentarnych i na samym 
grobie. „Jego właściciel będzie mieć rok 
na odwołanie się od tej decyzji i zablo-
kowanie likwidacji murowanego grobu” 
– czytamy. 

Gdyby zarządca podjął decyzję o likwida-
cji grobu wcześniej, nie dochowując usta-
wowego terminu na wniesienie sprzeci-
wu, będzie mu grozić kara w wysokości 
do 50 tys. zł. 

Zmiany zakładają też przyznanie za-
rządcy nekropolii prawa do rozebrania 
nagrobka, jeśli jego stan będzie stwarzał 
zagrożenie, a także wprowadzenie rejestru 
grobów. 

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 
1 marca 2023 roku. 

money.pl 

Co Polacy myślą o 
przywilejach duchownych 
70 proc. Polaków chce zniesienia przy-
wilejów podatkowych dla Kościoła 
Katolickiego – wynika z sondażu 
przeprowadzonego przez IBRiS dla 
Radia ZET. Tylko 23 proc. uwa-
ża, że powinny zostać utrzymane.  

Sondaż IBRiS ujawnił również, że 44 
proc. Polaków chce usunięcia religii ze 
szkół, a 41 proc. zdjęcia symboli reli-
gijnych w instytucjach i placówkach 
publicznych. Polacy są coraz bardziej 
niechętni wobec Kościoła. Od 2015 r. o 
16 punktów procentowych zmniejszyła 
się aprobata wobec księży występujących 
w telewizji publicznej. Od 1992 r. o 30 
proc. spadła religijność wśród młodych 
Polaków. 

Według 66 proc. Polaków państwo 
powinno skończyć z finansowaniem 
Kościoła. 26 proc. z kolei uważa, że in-
stytucja powinna być wspierana finan-
sowo. Z kolei 8 proc. nie ma zdania w 
tej sprawie. 

Zdaniem 54 proc. respondentów należy 
pozostawić symbole religijne w instytu-
cjach i placówkach publicznych, czyli 
Sejmie, urzędach i szkołach. 41 proc. 
jest przeciwko, a 5 proc. nie ma zdania 
w tej sprawie. 

Dokładnie połowa ankietowanych jest 
zdania, że należy zlikwidować uczestnic-
two księży w uroczystościach państwo-
wych. 42 proc. jest za utrzymaniem 
obecnego stanu. 8 proc. zaznaczyło od-
powiedź: nie wiem/trudno powiedzieć. 

natemat.pl 

Polacy robią tańsze zakupy 
Według badania UCE RESEARCH i 
Grupy BLIX wysoka inflacja sprawia, 
że niemal ośmiu na dziesięciu Polaków 
szuka w sklepach tańszych produktów 
lub zamienników. Z kolei ich cena musi 

być najczęściej o 20-30% niższa, żeby w 
ogóle była interesująca. Niespełna 40% 
rodaków próbuje oszczędzać głównie na 
artykułach spożywczych. 

Dla coraz większej grupy Polaków głów-
nym wskaźnikiem wyboru art. spożyw-
czych staje się niska cena. To w efekcie 
prowadzi do zmiany koszyka zakupów. 
Na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy 
produkty eko i bio, na ogół droższe niż 
pozostałe, straciły na popularności aż o 
12 p.p. 

Ostrożniejsze decyzje zakupowe konsu-
mentów mogą odbić się na sprzedaży 
detalicznej i sytuacji branży handlowej. 
Poszukiwanie tańszych produktów sprzy-
jać będzie głównie sklepom oferującym 
towary w licznych promocjach, szcze-
gólnie dyskontom oraz dużym super-
marketom. 

Oprócz żywności, konsumenci starają się 
oszczędzać na słodyczach i przekąskach, 
chemii gospodarczej i kosmetykach. 
Dalej znalazły się takie kategorie jak 
odzież, napoje alkoholowe, art. RTV-
AGD, a także inne używki (kawa, her-
bata). 

londynek.net 

Opracowała:  
Katarzyna Frankowska
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Polski wrzesień 
Tragiczny wrzesień 1939 r. był chwałą polskiego żołnierza, a często niesławą jego 
dowódcy. „Bo nie jest hańbą przegrać walkę z przeważającymi siłami wroga, jeżeli 
walczyło się bohatersko i poświęcało się życie dla Ojczyzny”. 

23 sierpnia 1939 r. Niemcy i 
Rosja podpisały pakt Ribbentrop-
Mołotow. Teoretycznie pakt o 
nieagresji, jednak podpisano tak-
że aneks zawierający podział ziem 
Polski, Łotwy, Litwy, Estonii, 
Finlandii i Rumunii po ich zajęciu 
przez Hitlera i Stalina. Władze Polski 
wiedziały o tym pakcie, ale nie miały 
pojęcia o aneksie. Dobrze poinfor-
mowani Francuzi i Amerykanie nie 
przekazali nam tej informacji. 

31 sierpnia o godzinie 20.00 doszło 
do prowokacji: rzekomo polscy żoł-
nierze napadli na niemiecką radiostację w 
Gliwicach. W rzeczywistości na niemiec-
ką radiostację napadli sami Niemcy prze-
brani w polskie mundury. Następnego 
dnia rozpoczęła się wojna. 

Pierwsze trzy  
dni kampanii 
1 września 1939 r. o godz. 4.45 pancer-
nik „Schleswig Holstein”, który kilka dni 
wcześniej z kurtuazyjną wizytą zawinął 
do portu w Gdańsku, rozpoczął ostrzeli-
wanie polskiej składnicy na Westerplatte. 
205 polskich żołnierzy przez siedem dni 
broniło się zaciekle przed zmasowanym 
atakiem wroga, choć przewaga sił nie-
mieckich była porażająca. 

Jednocześnie rozpoczęło się bombardo-
wanie polskich miast i wsi. Atak nastąpił 
na całej długości granicy polsko-niemiec-
kiej oraz z terytorium Moraw i Słowacji. 
Łączna długość frontu wynosiła około 
1.600 kilometrów, a jednoczesne ude-
rzenie z kilku stron stawiało Polskę w 
bardzo niekorzystnej sytuacji. 

Według strategii tak zwanej „wojny bły-
skawicznej” Warszawa miała być zdobyta 
w dniach od 1-3 września, ale Polacy 
bronili się o wiele dłużej. Walczyli obroń-
cy na Westerplatte, pod Krojantami nie-
daleko Chojnic zaciekle walczyła polska 
kawaleria. 

Niemiecka 3 Armia nacierająca z Prus 
Wschodnich pod Mławą starła się 
z polską Armią „Modlin” zmuszając 
ją do odwrotu. Z rozkazu generała 
Bortnowskiego wycofała się Armia 
„Pomorze” umożliwiając Niemcom 
kontrolę tego terenu. Niemiecka Grupa 
Armii Południe gromiła Polaków, dlate-
go Wódz Naczelny Marszałek Edward 
Rydz-Śmigły nakazał wycofanie naszych 
wojsk ze Śląska. 

Zdrada sojuszników 
Gdy 3 września Wielka Brytania i 
Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy, 
Polaków ogarnęła euforia. Był to najlep-
szy moment na uderzenie sił aliantów. 
Na naszej zachodniej granicy stacjonowa-

ło mało niemieckich wojsk, 
gdyż wszystkie główne siły i 
sprzęt bojowy Hitler rzucił 
w głąb kraju. 

Termin uderzenia wojsk 
francuskich i angielskich 
został wyznaczony na 17 
września. Jednak 12 wrze-
śnia w Abbeville odbyło 
się posiedzenie Najwyższej 
Rady Wojennej Francusko-
Brytyjskiej, gdzie zapadła 
decyzja o wstrzymaniu 
wszystkich działań ofensyw-

nych armii francuskiej, a co za tym idzie, 
złamaniu zobowiązań sojuszniczych wo-
bec Polski. Postawa Francuzów wpłynęła 
negatywnie na działania Brytyjczyków 
i w rezultacie ani jedni, ani drudzy nie 
wykonali najmniejszego ruchu w naszej 
obronie. 

Kolejne dni kampanii 
(3-17 września) 
Niemcy zbliżali się do Warszawy. Trwały 
walki nad Wizną. Hitlerowcy, pomimo 
ogromnej przewagi, nie mogli pokonać 
polskiej obrony. Zwyciężyli, gdy znaczna 
część polskich żołnierzy poległa. Pomimo 
ogromnych strat w ludziach i miażdżącej 
przewagi wojsk agresora Polacy bronili się 
nadal. W Gdyni stawiali Niemcom opór 
do 14 września, Kępa Oksywska broniła 
się do 19 września, na Helu Polacy wy-
trwali do 2 października. 

9 września rozpoczęła się największa bi-
twa w kampanii wrześniowej – Bitwa 
nad Bzurą, gdzie polskimi wojskami 
dowodził generał Tadeusz Kutrzeba. 

wikipedia.org
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Wycofujące się polskie oddziały wyko-
nały uderzenie na skrzydła niemieckich 
wojsk. Generał chciał wykonać decydu-
jący manewr połączenia polskich armii w 
celu rozbicia wojsk Wermachtu. Plan się 
nie powiódł, bo Naczelne Dowództwo 
nie przesłało odpowiednich rozkazów. 

W początkowym okresie bitwy to Polacy 
odnosili sukcesy, jednak wobec przewa-
żającej siły wroga walki zakończyły się 
zwycięstwem Niemców. Niedobitkom 
polskiej armii pod wodzą generała 
Kutrzeby udało się dotrzeć na odsiecz 
oblężonej Warszawy. 

17 września Polsce zadano ostateczny 
cios. Armia Czerwona przekroczyła na-
szą wschodnią granicę. Oficjalny powód 
agresji przekazany przez władze radziec-
kie naszemu ambasadorowi w Moskwie 
był następujący: „nastąpił rozpad pań-
stwa polskiego i koniecznością jest 
ochrona mienia i życia zamieszkujących 
wschodnie tereny polskie Ukraińców i 
Białorusinów oraz uwolnienie ludu pol-
skiego od Niemców”. 

Sowieci uderzyli z ogromną siłą, a ich 
atak był kompletnym zaskoczeniem dla 
Polaków, którzy początkowo myśleli, 
że Rosjanie zjawili się z pomocą. Nasze 
nieliczne wojska walczące na wschodzie 
dodatkowo były jeszcze zdezorientowane 
niejasnymi rozkazami Naczelnego Wodza 
marszałka Rydza-Śmigłego. Nastąpił cha-
os. Prezydent Ignacy Mościcki a wraz z 
nim polski rząd przekroczyli granicę z 
Rumunią, a wkrótce to samo uczynił 
nasz Wódz Naczelny. 

Klęska i kapitulacja 
28 września skapitulowała załoga 
Warszawy, dzień później poddała się 
twierdza Modlin, na końcu obrońcy 
Helu. Do ostatniej bitwy kampanii 
wrześniowej doszło 6 października pod 
Kockiem, gdzie Samodzielna Grupa 

Operacyjna „Polesie” pod dowódz-
twem generała Franciszka Kleeberga 
stoczyła przegraną bitwę z Niemcami. 
28 września gen. Tadeusz Kutrzeba oraz 
Johannes Blaskowitz podpisali akt kapi-
tulacji Warszawy. Formalnie państwo 
polskie przestało istnieć. Rozpoczął się 
tak zwany IV Rozbiór Polski, czas terroru 
Niemców i Sowietów. 

Podsumowanie 
Podczas kampanii wrześniowej Polacy 
ponieśli ogromne straty w ludziach i 
sprzęcie. W walkach z Niemcami zginę-
ło prawie 66.000 ludzi, 134.000 zostało 
rannych. Do niewoli dostało się blisko 
700.000 naszych rodaków. 

W walkach z Armią Czerwoną zginęło 
lub zostało rannych kilkanaście tysięcy 
żołnierzy polskich, a do niewoli radziec-
kiej dostało się aż 250.000 żołnierzy. 
Pojmani oficerowie zostali w większości 
wymordowani przez NKWD (między 
innymi w Katyniu). Nasze terytorium 
zostało całkowicie zajęte i podzielone 
między agresorów. 

28 września, w zawartym w Moskwie 
„Pakcie o granicach i przyjaźni III Rzeszy 
i ZSRR” oba kraje, wbrew prawu mię-
dzynarodowemu, dokonały wytyczenia 
granicy niemiecko-
-sowieckiej na oku-
powanym wojskowo 
terytorium Polski, a 
mieszkańcy państwa 
polskiego poddani 
zostali represjom. 

We wrześniu 1939 
roku rozpoczęły 
działalność podpo-
rządkowane Rządowi 
RP na Uchodźstwie 
struktury pań-
stwa podziemnego. 
Ciągłość państwo-

wa Rzeczypospolitej Polskiej na arenie 
międzynarodowej, wbrew deklaracjom 
agresorów, została zachowana. 

Od strony militarnej Polska była słabo 
przygotowana do wojny. Pomimo tego 
w Kampanii Wrześniowej Niemcy po-
nieśli znaczące straty. Hitler stwierdził, że 
„piechota niemiecka nie spełniła pokła-
danych w niej nadziei”. 

„Stosunkowo wysokie straty niemieckie 
w kampanii wrześniowej w Polsce były 
jedną z głównych przyczyn opóźnienia 
ofensywy na froncie zachodnim, ponie-
waż uzupełnienie strat w wyposażeniu 
wymagało kilku miesięcy pracy fabryk 
wojskowych. Dzięki temu państwa 
zachodnie zyskały czas niezbędny do 
rozbudowy swojego przemysłu zbroje-
niowego”. 

Ta walka od początku była nie do wygra-
nia. Tragiczny polski wrzesień naznaczo-
ny był wieloma klęskami i małą ilością 
sukcesów militarnych. 

Anna Janicka 

Źródła: www.dobroni.pl, www.1939.pl  
www.kampaniawrzesniowa.pl  

www.wikipedia.pl 

Wysadzony przez polskich saperów most kolejowy 
w Tczewie, po nieudanej próbie zajęcia mostu przez 

Wehrmacht z zaskoczenia 1 września 1939; Apoloniusz 
Zawilski, wikipedia.org
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Samotność w tłumie 
Wydaje się, że w dzisiejszym świecie coraz trudniej jest nawiązać i utrzymać bli-
skie relacje. Jako praktykujący od wielu lat psycholog odnoszę też wrażenie, że im 
więcej ludzi wokół nas, tym słabsze mamy z nimi więzi. I nie ma tu specjalnie zna-
czenia, czy ktoś ma rodzinę, czy też nie, jest w związku, czy prowadzi życie singla. 
Bo często dojmującej samotności i poczucia wyobcowania można doświadczać 
wśród najbliższych, a także będąc w małżeństwie. 

Samotność to choroba naszych czasów. A 
jeśli do tego nie udało nam się dotych-
czas zbudować najtrwalszej z możliwych 
i najdłuższej więzi, czyli więzi z samym 
sobą, to jest nam najzwyczajniej w świe-
cie i po ludzku trudno. Bo doświadczanie 
samotności, która nie jest naszym świa-
domym wyborem, a przymusem, czy też 
wypadkiem życiowych okoliczności, boli. 
I to boli dosłownie, bo kiedy czujemy 
się samotni, odrzuceni i odizolowani, w 
naszym mózgu zachodzą dokładnie ta-
kie same procesy, jak w przypadku bólu 
fizycznego. 

Oczywiście każdy z nas ma inne potrzeby 
towarzyskie i bardzo się pod tym wzglę-
dem różnimy. Ekstrawertycy potrzebują 
do życia kontaktów społecznych w o 
wiele większym stopniu niż introwertycy. 
Ale co do jednego możemy być pewni, a 

mianowicie, że żaden człowiek na świecie 
nie chce być samotny. I nierzadko zda-
rza mi się słyszeć w gabinecie opinię, że 
ktoś wolałby prędzej umrzeć aniżeli żyć 
w samotności. I z tego też powodu często 
godzi się na relacje, które są wyniszczające 
i toksyczne, ale są i dają złudne poczucie 
bezpieczeństwa oraz życiowej stabilizacji. 

To, w jaki sposób i jak trwałe tworzy-
my relacje z innymi ludźmi, wiele mówi 
o nas. I o naszych potrzebach czy też 
upodobaniach. Badania naukowe dość 
jednoznacznie wskazują, że ludzie związa-
ni z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi 
z pracy są szczęśliwsi, fizycznie zdrowsi i 
żyją dłużej niż ci, którzy nie utrzymują 
takich kontaktów. Rynek pracy także jest 
dla nich łaskawszy, bo pracę dzięki licz-
nym kontaktom łatwiej można znaleźć 
czy zmienić. 

Osoby doświadczające samotności mają 
gorsze samopoczucie, częściej chorują, 
szybciej się starzeją i żyją krócej. I zde-
cydowanie nie chodzi tutaj o liczebność 
utrzymywanych relacji, ale o ich emocjo-
nalną jakość, o ich wartość i znaczenie dla 
nas. I to jest najlepszy argument na to, 
abyśmy o ważne dla nas relacje dbali. A 
jeśli takich nie mamy, to aby zastanowić 
się, dlaczego tak jest i czy możemy coś 
z tym zrobić. 

Gdy doświadczamy samotności, wzrasta 
nam w mózgu poziom kortykoliberyny, 
neurohormonu wydzielanego przez pod-
wzgórze w odpowiedzi na stres. Większe 
stężenie kortykoliberyny powoduje z ko-
lei, że odczuwamy lęk, a w reakcji na 
odczuwany lęk organizm, a konkretnie 
nasze nadnercza, zaczynają produkować 
kortyzol, czyli hormon stresu. W ten spo-
sób osoby długotrwale samotne żyją na 
„kortyzolowym haju”, czyli można po-
wiedzieć w stanie nieustannej gotowości 
do odpowiedzi organizmu na zagrożenie. 
Stąd też częściej występują u nich cho-
roby układu sercowo – naczyniowego. 
Organizm takiej osoby ma bowiem stale 
podwyższony poziom kortyzolu, a ten z 
kolei sprawia, że praca układu odporno-
ściowego jest znacznie mniej efektywna. 

Jednym słowem możemy powiedzieć, 
że mózg takiej osoby cały czas trwa w 
pogotowiu i jest przygotowany do pod-
jęcia walki z potencjalnym zagrożeniem. 
Co więcej ta gotowość na ewentualne 
zagrożenie u osoby doświadczającej sa-
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motności nie wygasza się u niej podczas 
snu, co sprawia, że zarówno liczba prze-
spanych godzin, jak i wydajność snu są 
znacznie niższe. Krótko mówiąc, samotni 
śpią krócej i mniej efektywnie. Jasne jest 
zatem, że gdy czujemy się osamotnieni, 
proces regeneracji naszych zasobów jest 
narażony na szwank. 

Samotność to inaczej głód ludzi, głód 
drugiego człowieka. Problem z nią jed-
nak jest bardzo poważny, gdyż nie ma 
żadnego sposobu, aby ten głód szybko 
zaspokoić. Nie nawiążemy przecież w 
trybie ekspresowym głębokiej przyjaźni 
z kimś, kogo nie znamy. A i naszym 
przyjacielem nie może zostać ktokolwiek, 
kto tam akurat jest na podorędziu, czy 
aktualnie wyświetla się na Facebooku. 
Samotność zatem z jednej strony spra-
wia, że chcemy być w relacji z drugim 
człowiekiem, a z drugiej strony powodu-
je, że stajemy się bardziej czujni wobec 
innych, bo nie wiadomo kto wróg, a kto 
potencjalny przyjaciel. 

I tu objawia się cała trudność z nawiązy-
waniem kontaktów. Jak jeszcze dołożymy 
do tego wszystkie założenia w naszych 
głowach jak na przykład te o przyjaźni 
do grobowej deski, o jednej miłości do 
końca życia i że z drugim człowiekiem 
to trzeba beczkę soli zjeść, aby go po-
znać, to może być trudno. Tylko ilu z 
nas tak naprawdę będzie dane coś takiego 
przeżyć? Taką przyjaźń czy związek do 
grobowej deski? Idę o zakład, że niewie-

lu. No właśnie. Bo założenie, że mamy 
być ze sobą do końca życia, zarówno w 
miłości, jak i w przyjaźni, wcale nie jest 
budulcem, a tak naprawdę sumą naszych 
strachów i lęków. 

Każdy z nas kiedyś odejdzie, bo życie 
ludzkie jest obliczone w czasie. Większość 
bardzo boi się takiego myślenia. A prze-
cież pięknie czerpać można zarówno ze 
spotkań i relacji długotrwałych, jak i tych 
dosłownie na chwilę. W pociągu, na ław-
ce czy w samolocie. Mądrość filozofii 
buddyjskiej bardzo mnie tu przekonuje, 
a mianowicie aby nie przywiązywać się 
do rzeczy, ludzi, czegokolwiek. Trochę 
też zdejmuje emocjonalny ciężar i odium 
naszych (często nierealistycznych) oczeki-
wań względem drugiego człowieka. 

Przyjaźń wiąże się z odpowiedzialnością. I 
może właśnie dlatego tak trudno zbudo-
wać głęboką relację. Do tego potrzebny 
jest też czas. Kiedyś byliśmy osadzeni w 
rodzinach, często wielopokoleniowych. 
Rodzice, dziadko-
wie, rodzeństwo 
tworzyli grupę 
wsparcia i opar-
cia. Dzisiaj mamy 
wielu znajomych 
o których życiu w 
zasadzie niewiele 
wiemy. Oni zresztą 
o naszym także. Jak 
pokazują badania 
– sieci społeczne, 

kontakty online jeśli są jedynym substy-
tutem relacji w świecie rzeczywistym, to 
paradoksalnie powodują, że czujemy się 
jeszcze bardziej samotni i przygnębieni. 
Bo to trochę tak, jak byśmy chcieli za-
spokoić ogromny głód zjedzeniem małej 
marchewki. Czy przestaniemy być głod-
ni? Absolutnie nie, a w dodatku jeszcze 
bardziej będzie nas ssało w żołądku. 

No dobrze, ale co zrobić, aby wyjść z 
chronicznej samotności? Myślę, że nie 
ma innego sposobu, jak poszerzyć swoje 
granice, nie poddawać się, nie wycofywać 
się z relacji i nie być biernym. Warto też 
popracować nad swoimi ograniczającymi 
przekonaniami, powściągnąć się w oce-
nianiu innych – bo ono często mocno 
utrudnia nam poznanie drugiego czło-
wieka – i poszukiwać osób o podobnych 
zainteresowaniach, wartościach moral-
nych i życiowych postawach. Miłośnik 
sportu i zabaw na świeżym powietrzu 
niekoniecznie może znaleźć wspólny 
język z domatorem, który kocha czytać 
książki i oglądać seriale. 

Pozbądźmy się też krytycznej, oceniającej 
postawy. Myślmy o innych dobrze i ocze-
kujmy od nich dobrego. Bo złe może 
się nigdy nie wydarzyć, a my, nie dość 
że zatrujemy sobie głowę, to i naszym 
negatywnym podejściem zaprzepaścimy 
szansę na nową znajomość. 

Aleksandra Szewczyk,  
psycholog
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 Pokolenie „gniazdowników” 
Coraz więcej dorosłych dzieci mieszka z rodzicami. Czy dlatego, że są leniwi, wy-
godni i mało samodzielni? Czy też dlatego, że zmagają się z brakiem pracy, wła-
snego lokum, infl acją czy ryzykownymi kredytami. Nie chcą wyjść z rodzinnego 
domu, czy nie mają innego wyjścia? 

Dwie strony medalu 
Problem dotyczy dorosłych dzieci na ca-
łym świecie. We Włoszech mówią o 
nich „bamboccioni” – duże boba-
sy, w Niemczech „kidults” – do-
rosłe dzieci. W Wielkiej Brytanii 
„boomerang kids”, dzieci bume-
rangi, które zgodnie z nazwą i 
tak wrócą, gdy się je wyrzuci. W 
Japonii „parasaito shinguru” 
– pasożytujący singiel, a w 
Polsce –„gniazdownicy” – 
młode pisklaki, które nie 
mogą opuścić gniazda, bo 
ciągle potrzebują pomocy 
rodziców. 

Dorosłe dzieci coraz czę-
ściej nie chcą wyprowadzić się 
z rodzinnego domu i odwlekają 
rozpoczęcie samodzielnego życia. U 
rodziców nie muszą płacić za miesz-
kanie, nie brakuje im pieniędzy na 
czynsz i jedzenie, a jeżeli dobrze zara-
biają, mogą te pieniądze odłożyć, albo 
korzystać z uroków życia. 

Przez lata zamieszkiwania pod rodzin-
nym dachem ci młodzi ludzie przyzwy-
czaili się do pewnego standardu życia. Po 
co więc mieliby to zmieniać? Sytuacja jest 
dla nich wygodna, obowiązki samodziel-
nego mieszkania odchodzą w nie wia-
domo jak odległą przyszłość. Jednym 
słowem dobrze jest, jak jest. 

Ale są też dorosłe dzieci, pozostające 
we wspólnym mieszkaniu z rodzicami, 
które wcale tego nie pragną. Nie stać 
ich na rozpoczęcie samodzielnego życia. 

Część z nich to wykształceni ludzie, po 
studiach na dobrych kierunkach, co z za-
łożenia powinno gwarantować im pracę. 

Powinno… 

Mieszkają z mamą i tatą dlatego, 
że muszą, nie dlatego, że chcą. 
Partycypują w kosztach utrzy-
mania mieszkania, dokładają się 
do wyżywienia i nie są w stanie 
odłożyć odpowiednich pienię-
dzy, aby rozpocząć samodzielne 
życie. Kredytu nie wezmą, bo 
trzeba go spłacać, poza tym 

banki nie są wcale chętne, by 
pożyczki młodym, niezamożnym 

ludziom przyznawać. Wynająć miesz-
kania też nie mogą, bo ich na to nie 
stać. 

Jak wynika z danych Eurostatu ok 
50 proc. Polaków w wieku 25-34 w 
mieszka w domach rodzinnych. W 

Polsce odsetek dorosłych mieszkających 
z rodzicami jest o około połowę wyższy 
niż średnia na starym kontynencie. 

Wśród młodych ludzi w 
wieku od 25 do 29 lat, 
mniej lub bardziej wykształ-
conych, 52 proc. otrzymuje 
stałą fi nansową pomoc od 
rodziców, w tym aż 27 proc. 
z nich jest na całkowitym 
utrzymaniu mamy i taty. 36 
proc. nadal mieszka z rodzi-
cami i nie założyło własnej 
rodziny, natomiast 12 proc. 
po ślubie nie wyprowadziło 
się z rodzinnego domu. 

Kredytowa pętla 
na szyję 
Młodzi ludzie są zdania, że w dzisiejszych 
czasach branie kredytu jest wiązaniem 
sobie pętli na szyi. O pracę trudno, mo-
że trzeba będzie przenieść się do innego 
miasta albo kraju. Co wtedy zrobić z nie-
spłaconym mieszkaniem? Sprzedać? W 
czasach kryzysu, kiedy ceny nieruchomo-
ści są tak niestabilne, może okazać się, że 
zakupione mieszkanie straci na wartości, 
a niespłacony kredyt oznacza zabranie 
lokalu przez bank, wylicytowanie go za 
bezcen, a i tak to, co zostaje do spłace-
nia trzeba spłacić. Po 30 latach oddaje 
się bankowi dwa razy tyle pieniędzy, ile 
się wzięło. 

Lepiej – mówią młodzi – wynajmować 
sobie mieszkanie i być fi nansowo nie-
zależnym. Jeżeli uda się odłożyć trochę 
pieniędzy to, kto wie, może za 25, 30 lat 
stać nas będzie na małe własne mieszkan-
ko. Nie rozumieją odwagi brania kredytu 
na 30 lat. Nie da się przecież przewidzieć 
tego, co może się wydarzyć. 

Problem dotyczy dorosłych dzieci na ca-
łym świecie. We Włoszech mówią o 
nich „bamboccioni” – duże boba-
sy, w Niemczech „kidults” – do-
rosłe dzieci. W Wielkiej Brytanii 
„boomerang kids”, dzieci bume-
rangi, które zgodnie z nazwą i 
tak wrócą, gdy się je wyrzuci. W 
Japonii „parasaito shinguru” 
– pasożytujący singiel, a w 
Polsce –„gniazdownicy” – 
młode pisklaki, które nie 
mogą opuścić gniazda, bo 
ciągle potrzebują pomocy 

Dorosłe dzieci coraz czę-
ściej nie chcą wyprowadzić się 
z rodzinnego domu i odwlekają 
rozpoczęcie samodzielnego życia. U 
rodziców nie muszą płacić za miesz-
kanie, nie brakuje im pieniędzy na 
czynsz i jedzenie, a jeżeli dobrze zara-

studiach na dobrych kierunkach, co z za-
łożenia powinno gwarantować im pracę. 

Powinno… 

Mieszkają z mamą i tatą dlatego, 
że muszą, nie dlatego, że chcą. 
Partycypują w kosztach utrzy-
mania mieszkania, dokładają się 
do wyżywienia i nie są w stanie 
odłożyć odpowiednich pienię-
dzy, aby rozpocząć samodzielne 
życie. Kredytu nie wezmą, bo 
trzeba go spłacać, poza tym 

banki nie są wcale chętne, by 
pożyczki młodym, niezamożnym 

ludziom przyznawać. Wynająć miesz-
kania też nie mogą, bo ich na to nie 
stać. 

Jak wynika z danych Eurostatu ok 
50 proc. Polaków w wieku 25-34 w 
mieszka w domach rodzinnych. W 

Polsce odsetek dorosłych mieszkających 
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Nawet kiedy ma się swoje mieszkanie, 
opłaty są niemałe, lepiej więc lokum 
wynająć i być niezależnym. Jak noga się 
powinie, zawsze można przebiedować w 
taniej wynajętej kawalerce. 

Trudne pytania, jeszcze 
trudniejsze odpowiedzi 
Jak to właściwie jest z tymi „gniazdow-
nikami”? Czy rzeczywiście są wygodni, 
leniwi i wyrachowani? Czy może nie 
mają pracy lub za mało zarabiają i nie 
stać ich na samodzielne życie? 

Jest to bardzo zróżnicowana grupa. Inna 
sytuacja panuje w małym mieście bez 
przemysłu, z dużym bezrobociem sięga-
jącym wśród młodzieży nawet 50 proc. 
Tam młodzi ludzie muszą mieszkać z 
rodzicami, bo nie mają innego wyjścia. 
Pół biedy, jeżeli mama i tata dysponują 
większym mieszkaniem czy domem. 
Wtedy dorosłe dziecko może cieszyć się 
jako taką autonomią. 

Gorzej, gdy taka sytuacja ma miejsce 
na przykład w pokoju z kuchnią. Tacy 
młodzi ludzie mają pod górkę, szanse na 
wydostanie się z tego środowiska są mini-
malne, a oni sami nie mają pozytywnych 
wzorców do naśladowania. Nie wiedzą, 
co mają ze sobą zrobić, jak żyć, a przede 
wszystkim nie mają za co. Chcieliby 
zmienić swoje życie, ale nie wiedzą jak. 

Żeby dojechać ze wsi do urzędu pracy 
w mieście trzeba mieć pieniądze na bi-
let. Młody niepracujący człowiek tych 
pieniędzy nie ma. Rodzice może dadzą, 
może nie. Nawet jeżeli będzie miał za co 
pojechać, szanse na otrzymanie pracy są 
minimalne, biorąc pod uwagę jego wy-
kształcenie i lokalne potrzeby na rynku 
pracy. Kółko się zamyka. 

Inną grupę młodych ludzi stanowią ci 
mieszkający z dobrze sytuowanymi rodzi-
cami i bez żadnych oporów korzystający 
z ich pieniędzy. Uczą się, podnoszą swoje 
kwalifi kacje, zwiedzają świat, nabywają 
doświadczenia i mieszkają z rodzicami. 
Bo tak jest wygodnie. Po co więc mieliby 
zmieniać układ, z którego zadowolone 
są obie strony. Jeśli są zadowolone… 

Kolejna grupa to ci nie-
przygotowani do sa-
modzielności, których 
wizja brania odpowie-
dzialności za swoje 
życie po prostu prze-
rasta. Obawiają się, 
że sami nie dadzą 
sobie rady, boją 
się samodzielności. 

Rodzice oczekują od 
nich, żeby stanęli na 

nogi, zrealizowali swoje życiowe cele. 
Młodzi też tego chcą, ale nie potrafi ą 
tego osiągnąć. Według statystyk taka po-
stawa jest przyczyną coraz większej ilości 
depresji i samobójstw wśród młodych 
ludzi, którzy znaleźli się w bardzo nie-
korzystnej życiowej sytuacji. 

To wszystko powoduje, że wielu mło-
dych coraz później zakłada rodziny albo 
nie zakłada ich wcale. Rodzi się coraz 
mniej dzieci, co w przyszłości zachwieje 
polskim systemem emerytalnym. 

Psychologowie mówią, że „gniazdowni-
cy” to nie jest pokolenie egoistów. Skoro 
nie mogą mieć dóbr materialnych, żyją 
po swojemu. Podróżują, kolekcjonują, 
jednym słowem przeżywają życie tak, jak 
potrafi ą i mogą – mieszkając u mamy 
i taty. 

Jak napisał internauta „gniazdownik”: 
„Mieszkanie z rodzicami nie jest żad-
nym wstydem. Wstydem jest być tak 
głupim, aby w Polsce na warunkach, 
które w cywilizowanych gospodarkach 
niektórzy mogliby nazwać lichwą, wziąć 
kredyt i być niewolnikiem niemal do 
końca życia”. 

Marta Wawrocka
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 Hulajnogi i inne pojazdy 
elektryczne. Nowe przepisy 
Wszystkich użytkowników elektrycznych urządzeń transportu osobistego (hu-
lajnogi, deskorolki elektryczne, unicykle elektryczne, segwaye, etc.) obowiązują 
przepisy dotyczące rowerów. Wyjątek stanowią pojazdy elektryczne dla niepełno-
sprawnych. 
Przepisy dla rowerów obowiązują także 
użytkowników niezmotoryzowanych po-
jazdów, jak zwykła hulajnoga czy rolki, 
którzy poruszają się z prędkością większą 
niż prędkość pieszego. 

Hulajnoga elektryczna dozwolona jest 
od 16 lat. Jej użytkowników (i innych 
e-pojazdów typu deskorolka, unicykl) 
obowiązują przepisy dotyczące rowerzy-
stów, czyli: 
• Zakaz poruszania się po chodniku. 

Obowiązkowo jeździmy ścieżkami 
rowerowymi, a gdy takowych brak, 
to po jezdni prawą stroną zgodnie z 
kierunkiem jazdy. 

• W terenie zabudowanym 
możemy poruszać się po 
jezdni jadąc obok siebie 
pod warunkiem, że nie 
blokujemy drogi nad-
jeżdżającym z przeciw-
ka (wtedy należy jechać 
gęsiego). 

• Poza terenem zabudowa-
nym też można, ale trzeba 
zważać na nadjeżdżających 
z tyłu, by swobodnie mo-
gli wyprzedzać. 

W strefach dla pieszych e-hulajnogą czy 
innym e-pojazdem możemy się poruszać 
tylko wtedy, gdy na tablicy znajduje się 
symbol roweru. Przy czym poruszamy się 
tam z prędkością pieszego nie utrudnia-
jąc poruszania się pieszym. Zatrzymując 
się, gdy potrzeba. 

Strefa zamieszkania 
i „speelstraat” 
W tych strefach z e-hulajnogi mogą 
korzystać użytkownicy poniżej 16 lat. 
Muszą jednak przestrzegać przepisów, 
czyli jeździć z prędkością max 20 km/h, 
nie utrudniać poruszania się pieszym, 
pamiętając, że na speelstraat dzieci są 
najważniejsze. 

Ulicę przekraczamy:  na przejaz-
dach dla rowerów z zachowa-
niem ostrożności (pamiętając, 

że kierowcy nie mają obowiązku 
ustępowania pierwszeństwa rowerzy-
stom) oraz na przejściu dla pieszych 
prowadząc hulajnogę (wtedy mamy 
pierwszeństwo!). Na hulajnogach 
elektrycznych jeździmy w poje-

dynkę. 

Parkowanie 
Dla elektrycznych hulajnóg wyznaczone 
są specjalne miejsca do parkowania. Gdy 
takowych brak, dozwolone jest parko-
wanie na chodniku pod warunkiem, 
że pojazd nie blokuje przejścia ani nie 
stwarza niebezpieczeństwa. 

Wyposażenie 
• Obowiązkowe: odblaski – biały z 

przodu, czerwony z tyłu (e-hulajno-
gi i inne pojazdy zmotoryzowane z 
kierownicą) plus odblaskowe paski po 
bokach np. na podnóżkach lub na 
kołach, 

• sprawne hamulce, 
• oświetlenie po zmroku i przy słabej 

widoczności (poniżej 200 m). 
• Zalecane: kask, kamizelka odblasko-

wa. 

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

Magdalena B-P
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Telenowele paradokumentalne  
– czyli samo życie 
Ich oglądalność przewyższa najbardziej popularne seriale, filmy dokumentalne, 
wiadomości, sport i programy rozrywkowe. Jak to się stało, że paradokumentalne 
telenowele takie jak np. „Trudne sprawy” czy „Dlaczego ja” zawładnęły widzami? 

W telenoweli parado-
kumentalnej mieści się 
wszystko: fabuła, do-
kument, informacja, 
miłość, zdrada, seks, 
pieniądze, szantaż, dra-
maty rodzinne, osobi-
ste tragedie – i więcej. 

Pierwowzorem tej 
formy telewizyjnej 
była telenowela doku-
mentalna powstała w 
Wielkiej Brytanii w 
1993 roku. Nosiła ty-
tuł „Childrens Hospital” 
i ukazywała losy dzieci walczących z 
nieuleczalnymi chorobami. Widzowie 
mogli zobaczyć bezsilność i rozpacz 
rodziców, ich wypowiedzi do kamery 
oraz codzienną rzeczywistość rodzin 
zmagających się ze śmiertelnymi często 
chorobami. 

Program od razu stał się hitem i zdobył 
ogromną popularność, co zaskoczyło na-
wet jego twórców. Poszli więc za ciosem. 
Już dwa lata później angielscy telewidzo-
wie mogli oglądać cztery dokumenty 
tego typu, a w roku 1998 emitowano 
już ponad 20 różnego rodzaju telenowel 
dokumentalnych. 

Stacje telewizyjne w innych europejskich 
krajach również zaczęły masową produk-
cję takich seriali i wszędzie oglądalność 
była bardzo wysoka. Pierwszą polską 
telenowelą dokumentalną był „Szpital 
Dzieciątka Jezus”. 

Kolejnym krokiem w celu podniesienia 
oglądalności stacji i zdobycia widzów by-
ło wymyślenie i wyprodukowanie tele-
noweli paradokumentalnej. Okazało się, 
że było to jeszcze większe trafienie niż 
emisja seriali typowo dokumentalnych. 
I tak jest do dnia dzisiejszego. 

Naturalność aktorów 
Osoby, występujące w tego typu pro-
dukcjach, trudno nazwać aktorami, ale 
nie można również niektórym z nich 
odmówić talentu. Bohaterów każdego 
odcinka grają bezrobotni, emeryci, na-
uczyciele, kelnerzy, logopedzi, studenci, 
ekspedientki, pracownicy fizyczni czy 
nastolatki. 

Chcą przeżyć przygodę swojego życia, a 
przede wszystkim spełnić się aktorsko i 
sprawdzić, czy mają predyspozycje w tej 
dziedzinie. W wielu przypadkach wyso-
kość honorarium jest dla nich sprawą 

drugorzędną. Nie są wolon-
tariuszami, ale dla nich liczy 
się przede wszystkim dobra 
zabawa i przygoda, którą 
mogą przeżyć. 

Pomyłki przy wypowiada-
niu poszczególnych kwestii 
im się zdarzają, ale często te 
spontaniczne wypowiedzi są 
bardzo autentyczne i reżyser 
je pozostawia. Ważny jest 
sens fabuły nakreślony przez 
scenarzystów. Aktorzy nie-
zawodowi identyfikują się 

z bohaterem, którego grają, 
często są nawet bardziej prawdziwi niż 
pierwowzór. I tak ma pozostać, bo w 
telenoweli paradokumentalnej najważ-
niejsza jest szczerość, naturalizm i auten-
tyczność. 

Opowiadane historie 
Tematy poruszanych spraw to samo ży-
cie, do każdego odcinka właśnie życie 
napisało scenariusz. Pokazana historia ma 
być jak najbardziej autentyczna, bawić, 
wzruszać, chwytać za serce zwłaszcza ko-
biety, bo to one są głównymi odbiorcami 
tego telewizyjnego gatunku. Żeby opo-
wieść trafiła do ludzi, musi być napisana 
prostym zrozumiałym językiem. 

Dlatego scenarzyści mają wręcz zakaz 
używania trudnych, rzadko używanych 
w mowie potocznej i niezrozumiałych 
zwrotów. Zdania powinny być krótkie, 
bez zawiłości językowych, często z do-
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daniem kilku łagodnych wulgaryzmów. 
Opowieść musi być mocno i dobrze 
napisana, trzymać widza w ciągłym na-
pięciu, akcja powinna toczyć się szybko, 
aby każdy z widzów znalazł w niej coś 
interesującego. Muszą być emocje i musi 
być prawda. 

Każdy z odcinków opowiada odrębną 
historię i ma innego głównego bohate-
ra. Scenarzyści tworzą je na podstawie 
prawdziwych udokumentowanych hi-
storii przeniesionych na ekran z praw-
dziwego życia. Są zdradzani mężowie 
i porzucone żony. Kłamstwa, intrygi, 
oszustwa. Rozpadające się małżeństwa, 
nieposłuszne dzieci, nienawidzące się 
rodzeństwo… można by wymieniać 
jeszcze długo. 

O oglądalności decyduje dobrze sprze-
dająca się historia oraz 

dobry scenariusz, w 
którym widzowie 

mogą przeżywać problemy innych ludzi i 
razem z nimi uzyskać odpowiedź na py-
tanie, jak je rozwiązać. Telenowele para-
dokumentalne kręcone są dla wszystkich 
ludzi bez względu na wiek, płeć, miejsce 
zamieszkania, wykształcenie, poglądy po-
lityczne czy religijne. Dopóki będą gro-
madziły przed telewizyjnymi odbiorni-
kami ogromną widownię, scenarzystom 
nie zabraknie tematów z samego życia. 

Niskie koszty produkcji 
W paradokumentalnych serialach nie 
biorą udziału zawodowi aktorzy i dlate-
go producenci nie muszą się martwić o 
pieniądze na ich horrendalne gaże. Nie 
ma kaprysów i stawiania wygórowanych 
żądań. Stawki aktorów-amatorów są o 
wiele niższe. 

Na ogół nie ma dubli i powtórek ujęć, 
a każdy odcinek powstaje w przeciągu 
maksimum trzech dni. Czasami wy-

starczy jedna kamera. Wynajęcie odpo-
wiednich lokali czy plenerów kosztuje 
producentów o wiele mniej. Nie trzeba 
wydawać fortuny na kreacje, biżuterię 
czy samochody dla odtwórców głów-
nych ról. 

Wszystko jest tańsze, a zyski o wiele 
większe. Nawet reklamodawcy przeko-
nali się, że warto zainwestować w czas 
emisji paradokumentów. Przecież o tak 
licznej widowni inne programy telewi-
zyjne mogą tylko pomarzyć. 

Historie opowiadane w telenowelach pa-
radokumentalnych to sytuacje, które już 
się kiedyś komuś przydarzyły. Ale mogą 
się również przydarzyć każdemu z nas. 
Bo każdy ma w swoim życiu ukrytą 
prawdę, schowaną w którejś z tych hi-
storii i być może w którejś z tych historii 
kiedyś ją odnajdzie. 

Aleksandra Dobiecka

Biuro Gent
Kon. Astridlaan 204 aleksandra@vanosta.net 0484 57 78 49
Biuro Lokeren
Markt 62 aleksandra@vanosta.net 0484 57 78 49
Biuro Sint-Niklaas
Kapelstraat 129 dominika@vanosta.net 0484 56 67 08
Biuro Antwerpen
Mechelse Steenweg 67 u@vanosta.net 03 232 75 34
Biuro Stekene
Dorpsstraat 163 dominika@vanosta.net 0484 56 67 08Antwerpia | Gent | Waasland

Równieżw języku polskim!

O oglądalności decyduje dobrze sprze-
dająca się historia oraz 

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

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

Od zarania dziejów 
Człowiek musiał chronić się przed sil-
niejszymi zwierzętami i zdobywać poży-
wienie. Zasady współżycia społecznego 
nie były korzystne dla ludzi słabszych i 
starszych. Obowiązywały twarde, suro-
we i bezlitosne prawa natury. Przetrwali 
najsilniejsi, a starość była traktowana 
głównie jako słabość. 

Przez tysiąclecia ruch był wymogiem i 
oczywistością dnia codziennego, orga-
nizm człowieka do ruchu jest przystoso-
wany. Nie funkcjonuje prawidłowo, jeśli 
trwa w bezruchu jak ostryga przyczepio-
na do kamienia. Jest tak skonstruowany, 

że musi się ruszać, aby wszystkie proce-
sy fi zjologiczne przebiegały normalnie, 
o zaniku mięśni nie wspominając. Ta 
oczywista oczywistość bywa jednak u 
ludzi w głębokim lekceważeniu i zapo-
mnieniu. Przecież teraz samochód, win-
da, ruchome schody… Cywilizacja dała 
nam wiele, ale odebrała naturalny ruch. 

Listonosz na spacer? 
Nie będziemy tutaj zachęcać przysłowio-
wego listonosza do spacerów, bo ma ich 
dosyć na co dzień. Ktoś zmęczony po 
całym dniu pracy marzy tylko o tym, 
żeby odpocząć. Ale jeśli np. ktoś nosi 
nieodpowiednie obuwie, bo chce „wy-
glądać” i przez to niepotrzebnie męczy się 
podwójnie? Każda praca angażuje 
określone partie mięśni. A jeśli 
ktoś musi się ciągle schylać lub 
być pochylonym? A jeśli musi 
ciągle stać w jednym miejscu? 

Zmęczenie ma różne oblicza. 
Dlatego ważne jest 
określenie wska-
zań i przeciwska-
zań do różnych 
r o d z a j ó w 
aktywności 
ruchowej. 
Nasz listo-
nosz, pie-

szo pokonujący wiele kilometrów, może 
wiele zyskać uprawiając ćwiczenia siłowe 
bardziej statyczne, angażujące inne partie 
mięśni niż te, które są aktywne w jego 
pracy. 

Po pięćdziesiątce 
Sformułowanie „ludzie starsi, czyli po 
50 roku życia” występujące tysiącami w 
najróżniejszych publikacjach, powinno 
u osób w tym wieku – szczególnie tych, 
które mało się ruszają – wzmóc czujność. 
Co prawda w przeszłości 50-ka była 
naprawdę podeszłym wiekiem, ale w 
przyszłości nie będzie ona jeszcze nawet 
półmetkiem życia. A teraz? To zależy od 
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biologicznych barier, które by taką ak-
tywność mogły wykluczać. Jeśli staty-
stycznie 1 osoba na 10 w tym wieku 
prowadzi aktywność ruchową, to jest 
to zdecydowanie za mało, a wyraźne 
pogorszenie stanu zdrowia takich osób 
wiąże się przede wszystkim z niedosta-
teczną ilością czasu poświęcaną na zajęcia 
ruchowe”. 

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

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

Wykaz ćwiczeń? 
– Dobre sobie! To tak, jakby w instruk-
cji obsługi nowego telewizora, przeczy-
tać punkt pierwszy – Włączyć do prądu! 
Gdzieniegdzie można takie instrukcje 
spotkać, ale jeśli tutaj chcielibyśmy coś 
takiego „wciskać”, to ten artykulik od-
niósłby skutek odwrotny do zamierzo-
nego. Nikt nikogo o brak wyobraźni nie 

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

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

Ogólnie, wszyscy poczuli się 
lepiej i nabrali wigoru. 

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

Warto wiedzieć: 
• Tempo spalania kalorii w organizmie 

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

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

• Wiele badań dowodzi, że 
nie istnieje granica wieku, 
przy której aktywność fi zycz-

na byłaby niemożliwa i nie dawała 
korzyści. 

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

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

• Rola ćwiczeń nie polega tylko na spa-
laniu kalorii, ale na stymulacji wielu 
procesów w organizmie, mających 
wpływ na odchudzanie. 

• Najlepsza sprawność organizmu przy-
pada na okres pomiędzy 25 a 30 ro-
kiem życia. Średnio, po ukończeniu 
35 lat, praktycznie zaczyna się proces 
starzenia. 
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Instytut Języka i Kultury Polskiej 
im. Polskich Lotników w Gandawie

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

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

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

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

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

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

E-mail: sekretariat@instytutgent.be

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

Zapisy:
www.instytutgent.be/zapisy/

www: www.instytutgent.be

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

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

wydawnictw szkolnych i pedagogicznych
• dyplomowana, świetnie przygotowana kadra 

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

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

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

do nauczania języka
• program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości 

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

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

skiego

im. Polskich Lotników w Gandawie
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 Zapalenie wyrostka 
robaczkowego – czyli jak boli 
„ślepa kiszka” 
Wyrostek robaczkowy to narząd szczątkowy w przewodzie pokarmowym. Ma po-
stać ślepo zakończonej cewki o długości 8-10 cm. Zwykle znajduje się w prawym 
dole biodrowym, lecz jego dokładne położenie może być indywidualnie nieco 
inne. Dlatego czasem są kłopoty z postawieniem diagnozy – zapalenie wyrostka 
robaczkowego – ponieważ może on być przesunięty i schowany np. za pęche-
rzem moczowym. 

Wg badań Uniwersytetu Duke'a wy-
rostek robaczkowy pełni ważną rolę w 
układzie odpornościowym jako magazyn 
„pożytecznych” bakterii oraz wytwarzając 
krwinki białe chroniące organizm przed 
szkodliwymi wirusami i bakteriami. 

U większości chorych zapalenie przebie-
ga typowo. Na początku występuje złe 
samopoczucie i ból w okolicy pępka, w 
nadbrzuszu. Ból szybko narasta i kon-

centruje się w dole brzucha, po prawej 
stronie. Nasila się podczas kaszlu czy po-
ruszania się, łagodnieje, gdy chory leży na 
lewym boku z podkurczonymi nogami. 

Z czasem dołączają się nudności i wy-
mioty, biegunka (u dzieci) lub zaparcie 
(u dorosłych). Nie wolno wtedy zaży-
wać środków przeczyszczających! (ryzyko 
pęknięcia wyrostka podczas gwałtowne-
go wypróżniania się). Można zażyć leki 
przeciwbólowe, ale trudniej jest postawić 
diagnozę, gdy lek niweluje ból. 

Temperatura ciała zwykle wzrasta do 
38,5°C. Bliskość zapalnego wyrostka 
z moczowodem lub pęcherzem może 
powodować parcie i częste oddawanie 
moczu. 

U kobiet w ciąży wyrostek przesuwa się 
do góry i wtedy ból może mylnie sugero-
wać np. zapalenie pęcherzyka żółciowego. 
Kiedy diagnoza zapalenia wyrostka zosta-
nie potwierdzona, niezbędna jest operacja 
(niezależnie od stanu zaawansowania cią-
ży) ponieważ grozi perforacja wyrostka. 

Niezdiagnozowane lub zbyt późno 
rozpoznane zapalenie wyrostka, może 
zakończyć się jego pęknięciem i rozla-
niem treści w jamie brzusznej, co zagraża 
zdrowiu i życiu. 

Rodzaje zapalenia 
wyrostka 
robaczkowego: 
• ostre zapalenie – to najczęściej wy-

stępujący typ zapalenia. Objawia się 
nagłym i silnym bólem brzucha po 
prawej stronie i nasila się podczas 
kichania, kaszlu czy wykonywania 
różnych ruchów; 

• wrzodziejące zapalenie – wyrostek jest 
obrzmiały, zmętniały i mocno zaczer-
wieniony; 

• zapalenie ropowicze – wyrostek jest 
powiększony, napięty, przekrwiony, 
zgrubiały i wypełniony ropnym pły-
nem; 

• zapalenie zgorzelinowe – zmiany wy-
stępują na całej grubości wyrostka. W 
ścianie wyrostka znajdują się ciemne, 
pojedyncze lub mnogie ogniska mar-
twicy. Sam wyrostek jest brązowy; 

• perforacja (przedziurawienie) wyrost-
ka – wylanie jego treści zagraża życiu! 

Przyczyny 
zapalenia wyrostka 
robaczkowego 
• obecność kamieni kałowych, które 

zatykają ujście wyrostka, 
• zmiany guzowate i owrzodzenia, pa-

sożyty w jelitach, rozrost tkanki lim-
fatycznej, lub obecność ciała obcego 

Przewód pokarmowy, z zaznaczonym 
wyrostkiem robaczkowym; 
autor: Olek Remesz, pl.wikipedia.org
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(np. niestrawione fragmenty pokar-
mu). 

• Czynnikiem ryzyka są też choro-
by układu oddechowego i prze-
wodu pokarmowego (np. choroba 
Leśniowskiego-Crohna), w których 
dochodzi do przerostu tkanki chłon-
nej. 

Pierwsza pomoc przy 
ataku wyrostka (u 
dzieci i dorosłych) 
• Przy podejrzeniu zapalenia wyrostka 

robaczkowego trzeba udać się do szpi-
tala. Jeśli ból jest nie do zniesienia – 
wezwij karetkę pogotowia (samodziel-
ne poruszanie się jest niebezpieczne 
ponieważ grozi to pęknięciem wyrost-
ka. 

• Zabronione jest spożywanie czegokol-
wiek, a nawet picie płynów. 

• Nie nagrzewaj brzucha kocem grzew-
czym czy termoforem. Ciepło nasila 
procesy zapalne i prowadzi do pęk-
nięcia narządu. 

• połóż się na łóżku / podłodze. 
Te działania pomogą zmniejszyć objawy, 
a nawet uratować życie. 

Diagnostyka 
• Lekarz uciska okolice prawego dołu 

biodrowego. Przy ostrym stanie zapal-
nym bardziej boli, gdy lekarz odrywa 
ręce od brzucha, niż gdy go uciska. 
Może też poprosić o podniesienie do 
pionu prawej nogi – ból narasta. 

• Czasem zleca się wykonać morfologię 
(zwiększenie liczby białych ciałek krwi 
potwierdza stan zapalny). 

• Niekiedy trzeba wykonać RTG jamy 
brzusznej – jeśli lekarz chce wykluczyć 
inne ostre schorzenia w jamie brzusz-
nej, np. pęknięcie wrzodu żołądka. 

• W niektórych ośrodkach zleca się wy-
konanie USG jamy brzusznej, ponie-
waż doświadczony lekarz jest w stanie 
odróżnić zmieniony zapalnie wyrostek 

robaczkowy od zdrowego. 
• Jeśli lekarz rodzinny podejrzewa stan 

zapalny, powinien skierować pacjen-
ta do szpitala, bo choroba wymaga 
szybkiej operacji. 

• Także wykonanie ultrasonografi i lub 
tomografii komputerowej pozwa-
la na ustalenie zakresu i lokalizacji 
stanu zapalnego poza wyrostkiem 
robaczkowym oraz na odpowiednie 
zaplanowanie leczenia operacyjnego. 

Leczenie 
Jeśli proces zapalny nie jest zbyt zaawan-
sowany, lekarz może zdecydować się na 
operowanie techniką laparoskopową 
(niewielkie nacięcia powłok brzusznych). 
Bywa jednak i tak, że stan wyrostka jest 
poważniejszy niż wynikało to z wcze-
śniejszych badań i może dojść do jego 
pęknięcia. 

Wtedy już w trakcie zabiegu zmienia 
się technikę operacyjną – laparoskopię 
zastępuje się techniką tradycyjną czyli 
otwarciem jamy brzusznej. 

Wyrostek robaczkowy musi zostać usu-
nięty w całości, a jeśli w jamie brzusznej 
jest zakażony płyn, lekarz decyduje, czy 
usuwa dren czy go pozostawia (czego 
wynikiem jest kilkudniowy pobyt w 
szpitalu). 

Wycięcie wyrostka jest zabiegiem chirur-
gicznym, dlatego należy pamiętać o kilku 
ważnych sprawach 

• Wizyty kontrolne – chirurg powinien 
wyznaczyć termin wizyty. Podczas 
kontroli zostanie wykonane badanie 
oraz ocena stanu ogólnego. Gdy do 
operacji zostały użyte szwy nierozpusz-
czalne – zostaną one usunięte. 

• Obserwacja i pielęgnacja rany po-
operacyjnej – po opuszczeniu szpitala 
należy monitorować czy rana dobrze 
się goi i nie pojawiają się objawy jej za-
każenia. Dobrze jest skorzystać z usług 

pielęgniarki domowej. Zakażenie rany 
najczęściej występuje od 3. do 7. dnia 
po operacji. Jeżeli w okolicach rany 
pojawi się zaczerwienienie lub obrzęk, 
niezwłocznie zgłoś się do najbliższej 
placówki medycznej. 

• Obserwuj swój stan zdrowia – po 
operacji mogą wystąpić objawy, które 
są oznaką powstania w brzuchu rop-
nia (wysoka gorączka, ból brzucha, 
biegunka, wymioty czy ogólne osła-
bienie). Wtedy należy jak najszybciej 
zgłosić się do lekarza. 

• Zrosty pooperacyjne – zrosty to 
sklejone pętle jelitowe lub jelita, któ-
re przykleiły się do ściany brzucha. 
Zrosty są przyczyną lekkich dolegli-
wości bólowych, a dużo rzadziej po-
wodują zrostową niedrożność jelit. 
Ewentualne komplikacje mogą wy-
stąpić kilka dni po operacji wyrostka 
robaczkowego, a także kilka lat po 
tym zabiegu. Każde dolegliwości w 
okolicach brzucha należy skonsulto-
wać z lekarzem. 

• Aktywność fi zyczna – po operacji na-
leży zrezygnować z uprawiania sportu 
na okres 4-6 tygodni. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa

AZ Rivierenland Rumst 
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 Pokolenie „niewychowanych” 
dzieci 
Współczesne dzieci zachowują się w taki sposób, w jaki się zachowują. Są te 
dobrze wychowane, jak i te, które zachowują się, jakby nigdy z dobrym wychowa-
niem nie miały styczności. 

Dobre wychowanie i kultura osobista to 
przyszłość dziecka i z tego rodzice muszą 
sobie zdawać sprawę. Niezbędne mini-
mum to nauczenie go prawidłowych 
zasad wychowania, zwrotów grzeczno-
ściowych, zasad obowiązujących przy 
stole, podczas wyjścia do restauracji, 
kina czy teatru. 

To od rodziców zależy, czy dziecko w 
przyszłości będzie umiało poprawnie się 
zachować, czy będzie dobrze postrzegane 
przez innych, nawiąże przyjaźnie, zna-
jomości, a w szkole czy w pracy będzie 
się cieszyło opinią dobrze wychowanego 
człowieka. 

Naukę dobrego zachowania rodzice po-
winni rozpocząć jak najwcześniej. Od 
małych dzieci trudno wymagać niena-
gannych manier przy stole, ale na naukę 
mówienia: „proszę, dziękuję i przepra-
szam”, nigdy nie jest za wcześnie. Nawet 
maluchy muszą wiedzieć, że nieładnie 
jest kogoś popychać, zabierać 
innym dzieciom zabawki, 
pluć, krzyczeć, histeryzo-
wać itp. 

Jeśli rodzice nie będą 
zwracali uwagi na 
takie zachowa-
nia, dziecko 
nie będzie 
wiedziało, 
że zacho-
wuje się nie-
prawidłowo. 
Jeśli zaczną dziecko 

uczyć później, będzie ono 
zdezorientowane, albowiem 
coś, co do tej pory było ak-
ceptowane, nagle stało się 
problemem. 

Czego dzieci 
nauczyć trzeba 
Od najmłodszych lat uczy-
my dziecko podstawowych 
grzecznościowych zwrotów 
jak: dziękuję, proszę, prze-
praszam, dzień dobry i do widzenia. 
Powinno ono także umieć się przed-
stawić, przywitać i pożegnać z innymi 
ludźmi. Już maluch w wieku przedszkol-
nym może pomagać przy nakrywaniu 
do stołu i sprzątaniu po posiłku, uczyć 
się używania widelca i noża. Utrzymywać 
kontakt wzrokowy, odpowiadać na pro-
ste pytania, w trakcie rozmowy nie prze-
rywać innym, sprzątać swoje zabawki i 
odkładać rzeczy na swoje miejsce. 

Jest to także okres, kiedy dziecko 
uczy się zasad przebywania w gru-
pie. Musi wiedzieć, że: nie bijemy, 
nie popychamy, nie przezywamy, nie 

plujemy, nie krzyczymy, dzielimy się 
zabawkami i czekamy na swoją kolej 

podczas zabaw. 

Sześciolatek powinien znać pod-
stawowe zasady obowiązujące 
przy stole zarówno w domu, 

jak i podczas wizyty w restauracji 
czy kawiarni. Wiedzieć, że nie 

wstajemy podczas posiłku, nie wier-

cimy się, nie bawimy, prosimy o podanie 
czegoś, dziękujemy, odnosimy naczynia 
(we własnym domu), używamy noża i 
widelca. Specjaliści uważają, że 7-latek 
może spokojnie wytrwać przy stole pod-
czas całego posiłku. 

Ale to nie wszystko. Uczymy dzieci 
szacunku dla osób starszych, chociażby 
poprzez ustąpienie im miejsca w auto-
busie czy tramwaju. Oraz poszanowania 
przestrzeni. W domowym zaciszu ozna-
cza to pukanie do drzwi rodziców czy 
brata lub siostry, zanim się je otworzy. 
Ale również uszanowania odpoczynku 
innych domowników. 

Kolejną sprawą jest odpowiednie zacho-
wywanie się naszego dziecka podczas 
odwiedzin u dziadków czy kolegów 
oraz w sytuacjach, kiedy gości mamy w 
domu. Pociechę trzeba nauczyć, jak być 
gościem i gospodarzem. Jeśli rodzice nie 
chcą spalić się ze wstydu w towarzystwie, 
muszą wytłumaczyć dziecku podstawo-
we zasady zachowania się w powyższych 
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zabawkami i czekamy na swoją kolej 

podczas zabaw. 

Sześciolatek powinien znać pod-
stawowe zasady obowiązujące 
przy stole zarówno w domu, 

jak i podczas wizyty w restauracji 
czy kawiarni. Wiedzieć, że nie 

wstajemy podczas posiłku, nie wier-
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sytuacjach. Powinno ono wiedzieć, że nie 
wypada zjadać ze stołu całego poczęstun-
ku, oblizywać łyżeczek od cukru, trzeba 
ładnie się przywitać oraz dostosować się 
do zasad panujących u kogoś. 

Trzeba uświadomić maluchowi, że nie 
zawsze jest „pępkiem świata”, że jest czas, 
kiedy może nie być w centrum uwagi. 
Dlatego przed wyjściem do restauracji 
czy do znajomych należy porozmawiać 
z dzieckiem i ustalić z nim, jak będzie 
się zachowywać, co może robić, a czego 
mu nie wolno. 

„Duże dzieci  
– duży kłopot” 
Coś w tym jest. Bycie nastolatkiem nie 
jest proste, a bycie rodzicem nastolatka, to 
niekiedy prawdziwe wyzwanie. Młodzież 
nie może „odkleić się” od swoich mobil-
nych zabawek, a zadaniem dorosłych jest 
nauczenie dzieci właściwego korzystania 
z tych urządzeń, bowiem zasady dobrego 
wychowania również dotyczą tego rodza-
ju komunikacji. 

Młody człowiek musi wiedzieć, że rodzice 
szanują jego prywatność, ale niedopusz-
czalne jest podczas wspólnych posiłków 
lub w trakcie rozmowy wgapianie się w 
ekran telefonu lub słuchanie konwersacji 
ze słuchawkami w uszach. Trzeba uświa-
domić dziecku, że niedługo dołączy do 
świata dorosłych, a takie lekceważenie 
zasad z pewnością mu nie pomoże. 

Kwestią często pomijaną przez rodziców 
jest zachowanie się nastolatków w miej-
scach publicznych. Sytuacje, w których 
młodzi zawłaszczają sobie park, chodnik, 
krawężnik, są nagminne. Nastolatki sie-
dzą sobie z wyciągniętymi nogami, a 
każdy, kto chce koło nich przejść, musi 
zejść na bok, bo młodzi ze swoich miejsc 
się nie ruszą. A jest to przecież przestrzeń 
publiczna, gdzie każdy ma takie same 
prawa. 

Nieumiejętność 
prawidłowego za-
chowania się do-
skonale widoczna 
jest także w środ-
kach komunikacji. 
W zatłoczonym 
tramwaju czy au-
tobusie młodzi 
ludzie zachowują 
się głośno, słuchają 
muzyki puszczanej 
z telefonu albo 
prowadzą głośne 
rozmowy, używając 
nie zawsze cenzuralnego słownictwa. 

To wszystko świadczy o ich brakach w 
wychowaniu, ale także daje świadectwo 
o rodzicach, którzy nie nauczyli ich 
szacunku dla innych i odpowiedniego 
zachowania się w miejscach publicznych. 

Stary dobry zwyczaj, zgodnie z którym 
mężczyźni wstają, kiedy kobieta odcho-
dzi od stołu, też odchodzi do lamusa. 
Młode pokolenie nie jest nauczone za-
chowań w sytuacjach, w których nadal 
w dobrym tonie jest wstać, kiedy dom 
opuszczają goście, kiedy w szkole nad-
chodzi nauczyciel, z którym trzeba się 
przywitać. Nawet jeśli nie są to goście 
dziecka, wypada, żeby przyszło się przy-
witać i powiedziało „dzień dobry”. Ta sa-
ma zasada powinna obowiązywać, kiedy 
do domu wraca domownik. 

Poza tym… 
Dziecko musi wiedzieć, że pokazywanie 
palcem ludzi, przedmiotów czy rzeczy, 
jest czymś naturalnym, ale wyjątkowo 
niekulturalnym. Wytrzeszczanie na ko-
goś oczu, głośne komentowanie czyichś 
zachowań lub wyglądu jest niedopusz-
czalne. Takie sytuacje są częste w przy-
padku osób niepełnosprawnych. To 
obowiązkiem rodziców jest nauczenie 
dziecka, że pani na wózku inwalidzkim 

czy autystyczny kolega wymagają szacun-
ku tak samo, jak inni ludzie. Niewłaściwe 
zachowania dzieci wynikają na ogół z 
niewiedzy i braku kontaktu z osobami 
niepełnosprawnymi. Warto przeprowa-
dzać z dzieckiem rozmowy o tym, że 
ludzie się różnią, ale wszyscy powinni 
być traktowani w ten sam sposób. 

Drodzy Rodzice 
Wychowując dziecko, kierujcie się przede 
wszystkim instynktem, doświadczeniem 
i sercem. Pamiętajcie, że dziecko uczy 
się poprzez naśladownictwo i obserwa-
cje. Wy jesteście dla dziecka wzorem do 
naśladowania. Kiedy jesteście względem 
siebie i innych uprzejmi i kulturalni, 
dziecko mimowolnie takich zachowań 
się uczy i w przyszłości będzie je powielać. 
Dlatego już od najmłodszych lat uczcie 
je szacunku do innych i dawajcie dobry 
przykład. 

Wasze dziecko nie musi być chodzącym 
ideałem, ale umiejętność odpowiedniego 
zachowania się w określonych sytuacjach 
pomoże mu w dorosłym życiu. Uczcie 
swoje dzieci dobrych manier, bo w prze-
ciwnym wypadku za kilka lat okaże się, 
że z gburem czy ignorantem ewentualny 
pracodawca nie będzie chciał mieć nic 
wspólnego. 

Aleksandra Dobiecka



48 Flandria po polsku                                                                                                                    wrzesień 2022



49wrzesień  2022         Flandria po polsku 



50 Flandria po polsku                                                                                                                    wrzesień 2022

 Wielkość talerza ma znaczenie 
Chcesz schudnąć? Kup małe talerze i zadbaj o kontrast kolorów pomiędzy da-
niem a talerzem, a także pomiędzy talerzem a stołem, na którym jesz. 

Nasze żywieniowe wybory nie zawsze są 
trafi one i w pełni świadome. Być może 
problemy ze schudnięciem biorą się z te-
go, że używamy zbyt dużych talerzy. Im 
większe naczynie wybieramy do posiłku, 
tym większe porcje jedzenia nakładamy 
i więcej jemy. Gdy mamy do dyspozycji 
mniejsze naczynie, wtedy nakładamy na 
nie mniej jedzenia i o dziwo, czujemy 
się najedzeni. 

Iluzja Dolboeufa 
Naukowiec Joseph Delboeuf w 1865 
roku odkrył, że dajemy się złapać w 
pułapkę wynikającą z iluzji wzrokowej. 
Jeśli mamy dwa okręgi o takich samych 
wymiarach, to ten otoczony drugim 
okręgiem o większej średnicy wydaje 
się nam mniejszy, niż okrąg otoczony 
okręgiem o mniejszej średnicy. Jest to 
złudzenie optyczne polegające na ocenia-
niu wielkości obiektu przez porównanie 
go z otoczeniem, w jakim się znajduje. 
I co ciekawe, ta iluzja dotyczy nie tylko 
okręgów, ale i talerzy. 

Iluzja Dolboeufa poddana została wielu 
badaniom, które dowiodły, że może być 
ona doskonałym sposobem zmniejszenia 
wielkości spożywanych porcji. W jednym 
z eksperymentów, przeprowadzonym na 
200 osobach w wieku od 18 do 39 lat, 
uczestnikom badania rozdano naczynia 
różnej wielkości. Ci, którzy otrzymali du-
że talerze, nakładali na nie i zjadali o wiele 
większe porcje niż ci, którzy dysponowali 
mniejszymi talerzami. 

Jeśli nakładamy porcję jedzenia na mały 
talerz, wydaje się nam, że jest go du-
żo, ponieważ wypełnia go w całości. 
Identyczna porcja na dużym talerzu spra-

wia wrażenie zbyt małej do zaspokojenia 
potrzeb organizmu. 

Kontrast i kolor 
też są ważne 
Naukowcy, zajmujący się badaniami ma-
jącymi określić wpływ Iluzji Dolboeufa 
na zwyczaje żywieniowe, doszli do 
wniosku, że również zmiana kontrastu 
kolorów między naczyniami a tłem ma 
wpływ na rozmiar porcji. Chodzi o to, 
żeby talerz, z którego zjadamy posiłek, 
pozostawał w wyraźnym kontraście z 
produktami, które się na nim znajdują. 
Jeżeli ten kontrast jest bardzo wyrazisty, 
to nakładamy na talerz o 20 procent 
mniej jedzenia niż w sytuacji, w której 
używalibyśmy naczyń kolorystycznie 
zbliżonych do barwy dania. 

W myśl zasady „im większy kontrast, 
tym mniej zjesz” – jemy przecież także 
oczami – dietetycy zachęcają, aby je-
dzenie było urozmaicone nie tylko pod 
względem jakości produktów, ale także 
kolorów i formy, w jakiej je spożywamy. 
Dlatego polecają jedzenie potraw bardzo 
różnorodnych kolorystycznie, ponieważ 
takie barwne urozmaicenie po-
woduje, że porcja wydaje się 
nam większa. Udowodnili, 
że kolor również wpływa na 
ilość spożywanego przez nas 
pokarmu. 

Wnioski: 
• Używajmy do posiłków mniejszych 

talerzy niż te, z których korzystaliśmy 
do tej pory. 

• Korzystajmy z jasnych naczyń bez 
wyraźnie zaznaczonych granic.

• Wybierajmy naczynia w kolorach in-
tensywnych i kontrastowych do ko-
loru spożywanej żywności. Dbajmy 
również o odpowiedni kontrast 
kolorów między naczyniem a jego 
otoczeniem: np. blatem czy stołem. 

• Zwracajmy uwagę na kolorystykę 
posiłków: im bardziej kolorowe, tym 
lepsze dla naszego zdrowia i fi gury. 

• Dbajmy o to, aby nasze jedzenie by-
ło nie tylko kolorowe, ale i bogate w 
składniki odżywcze. 

• Pamiętajmy, że również „jemy ocza-
mi” i jeśli w trakcie spożywania 
posiłku będziemy czytać gazetę lub 
oglądać telewizję, możemy być pew-
ni, że zjemy więcej, niż założyliśmy i 
potrzebujemy. 

Jeśli chcemy schudnąć, zacznijmy od 
zmian na talerzu. Pamiętajmy, że kolo-
ry, kształty i wielkości decydują o tym, 
ile zjemy. Wybierajmy mniejsze talerze i 
nakładajmy na nie produkty kontrasto-
we, przez to porcja wydawać się będzie 
większa. 

I nie zapominajmy o ważnej zasadzie: 
to, co widzimy na talerzu, wpływa na 

to, ile zjemy. Czasem w 
codziennym odży-
wianiu wystarczą 
naprawdę niewielkie 
zmiany, aby cieszyć 

się dobrym zdrowiem 
i doskonałą sylwetką. 

Malwina Komysz 

Źródła: 
sciencenews.pl, 

diet-coaching.xaa.pl, 
portal.abczdrowie.pl 
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Książka na dziś 
„Znakomity thriller. Nie mogłem się oderwać przez 
całą noc”. – Stephen King 

„Pasjonująca, pełna napięcia i nieprzewidywalna. Po 
prostu nie mogłam jej odłożyć”. – Tess Gerritsen 

„Pomysłowa, pełna napięcia i porywająca! Nie mo-
głam się domyślić zakończenia do ostatniej strony”. – 
Lisa Gardner 

To tylko kilka opinii wyrażonych 
przez znanych pisarzy na temat książki 
,,Dziewczyna z pociągu” autorstwa Pauli 
Hawkins. Pisarka urodziła się w 1972 
roku w Harare, stolicy Zimbabwe w 
Afryce. Mając 17 lat przeprowadziła się 
do Wielkiej Brytanii. Studiowała filozo-
fię, nauki polityczne, a także ekonomię 
na uniwersytecie w Oksfordzie. Zanim 
zadebiutowała jako powieściopisarka, 
przez piętnaście lat pracowała jako dzien-
nikarka w czasopiśmie „The Times”, w 
dziale biznesowym. 

„Dziewczyna z pociągu” to debiut au-
torki, wydany w 2015 roku. Doskonale 
skonstruowany thriller psychologiczny 
szybko stał się bestsellerem i między-
narodowym hitem. Prawa do wyda-
nia „Dziewczyny z pociągu” kupiły 
wydawnictwa w 50 krajach. Powieść 
została przetłumaczona na 40 języków 
i sprzedana w imponującym nakładzie 
18 milionów egzemplarzy. W Wielkiej 
Brytanii „Dziewczyna z pociągu” została 
najszybciej i najlepiej sprzedającym się 
debiutem w całej historii brytyjskie-
go rynku czytelniczego. Na podstawie 
książki amerykańska wytwórnia filmowa 
Dreamworks rok po publikacji nakręciła 
film o tym samym tytule. 

Główną bohaterką jest Rachel Woods, 
młoda rozwódka, nieszczęśliwa, zagubio-
na, samotna i uzależniona od alkoholu. 
Każdego dnia dojeżdża tym samym 

podmiejskim pociągiem do pracy, do 
Londynu. Kilka miesięcy wcześniej stra-
ciła pracę, ale nadal jeździ do miasta, bo 
nie chce się przyznać przed współlokator-
ką do kolejnej porażki. Na trasie zawsze 
jest kilkuminutowy postój. Pociąg zawsze 
zatrzymuje się w tym samym miejscu, 
przed tym samym semaforem, naprze-
ciwko szeregu domów. 

W tym czasie Rachel przez okno po-
ciągu obserwuje dom, w którym kiedyś 
mieszkała ze swoim byłym mężem, oraz 
nowych sąsiadów z domu numer piętna-
ście. Jason i Jess (tak nazywa ich Rachel) 
są młodzi, piękni i zakochani, para wręcz 
idealna. Tak ich widzi Rachel i zazdrości 
im szczęśliwego życia. Sama niestety nie 
jest szczęśliwa. Nie radzi sobie z życiem. 
Ma problem z alkoholem, niedawno 
zostawił ją mąż, o którym nie potrafi 
zapomnieć. Pijana wydzwania do niego 
po nocach, zadręcza jego i jego nową 
rodzinę. Rano niewiele pamięta z tego, 
co robiła i mówiła. 

Pewnego dnia z okna pociągu Rachel wi-
dzi, że jej Jess całuje w ogrodzie obcego 
mężczyznę. Oburzona zachowaniem ko-
biety, pod wpływem emocji i alkoholu, 
Rachel postanawia wysiąść z pociągu i 
porozmawiać z kobietą. Następnego dnia 
budzi się poobijana, posiniaczona z raną 
głowy. Nie pamięta co się stało, a wkrót-
ce dowiaduje się, że jej Jess, a właściwie 
Megan, zaginęła. 

Rachel usiłuje pomóc policji w rozwią-
zaniu tej sprawy, ale jej zeznania i wspo-
mnienia są bardzo mgliste. Kobieta ma 
wrażenie, że coś jej umyka, że coś wi-
działa, była świadkiem czegoś ważnego, 
jednak nie potrafi tego wygrzebać z pa-
mięci. Zamiast pomagać, coraz bardziej 
się pogrąża. 

Czy kobieta, nieposiadająca własnego 
życia, może odnaleźć się ingerując w 
cudze? Czy fantazje odnajdą swoje od-
zwierciedlenie w rzeczywistości? Gdzie 
wśród półprawd, iluzji i kłamstw kryje 
się prawdziwa wersja wydarzeń? 

„Dziewczyna z  pociągu”  to  przede 
wszystkim opowieść o  ludziach – ich 
słabościach i maskach, jakie noszą. A 
zakończenie opowieści naprawdę zaska-
kuje. 

Polecam,  
Agnieszka Buniowska
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Słowo o byle czym 
To nie my w inercji toniemy w inercji 

Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej; i nigdy nie jest tak źle, żeby 
nie mogło być gorzej. Pomiędzy obu stwierdzeniami rozwaliła się inercja i leniwie 
ogryza szpony tępego dowcipu, a ostrzałka intelektu leży w kącie zapomnienia 
z powodu braku kompetencji. Dbałość o szpony wymaga bowiem bardziej dra-
stycznych technik, a nie starego gładkiego pilniczka. 

Słowo ‘dowcip’ 
oznacza: 
• „coś, co zostało powiedziane lub zro-

bione dla rozrywki tak, aby kogoś roz-
śmieszyć” (np. żart, kawał, anegdota). 

• „zdolność spostrzegania śmiesznych 
zjawisk, cech i ukazywania ich w za-
bawny sposób”. 

• dawniej: bystrość, inteligencja. 

Co kogo śmieszy – np. gdy ktoś spada 
okrakiem na płot – to jego terytorium 
niezbywalnej wolności poczucia humoru. 
Jednak parsknięcie śmiechem u siebie w 
domu na temat króla to przykład fałszy-
wej niewinności, bo osoby parskającej nie 
przyłapano na gorącym uczynku. 

Najogólniej sytuacje śmieszne dzielą się 
na dwie kategorie: 

• sytuacja jest śmieszna i nikt lub nic z 
jej powodu nie ponosi szkody: „zja-
dłem dżem truskawkowy z malin”. 

• ktoś lub coś doznaje krzywdy lub 
uszkodzenia, co dla jednych jest 
śmieszne, dla innych nie: „on spadł 
okrakiem na płot”. 

Obnażanie 
Śmianie się z kogoś, czyli obnażanie kłów 
(całą gębą lub półgębkiem), to często 
zakamuflowana gotowość do pożarcia 
słabszej jednostki z powodu niechęci do 
samodzielnego polowania na bardziej 
godną zdobycz. 

 Jednak kiedy taka bestia sama zanie-
może, obnaży kły ze strachu, że sama 
zostanie pożarta. Tak więc, przy unika-
niu śmiania się z samego siebie, samo 

szczerzenie zębów o poczuciu humoru 
nie stanowi, bo tylko niektóre stworzenia 
potrafią zjadać własny ogon. Wy-, za-, 
na-, prze-śmiewanie się jest bowiem z 
natury wrogie i ta wrogość jest zwykle 
skierowana na innych.

Wymachiwanie dowcipem, rozu-
mianym jako „bystrość, inteligen-
cja”, bywa ryzykowne, gdy skła-
nia do włażenia na świecznik, co 
wiąże się z braniem odpowiedzialności 
za własne słowa i czyny. Ale wewnętrzny  
Dr Jekyll mówi „świecznik TAK”, pod-
czas gdy Mr Hide mówi „odpowiedzial-
ność NIE”. Wtedy zakłamaniec jednym 
kącikiem ust mówi jedno, a drugim ką-
cikiem – drugie. 

W takiej sytuacji jaźni zakłamanego 
dwulicowca grozi rozdwoje-
nie, dlatego czasem ucieka w 
inercję, choć brak decyzji to też 
decyzja. Owładnięty inercją za-
kłamaniec przykleja się więc do 
łupinki śmiałków eksploracji 
nowych lądów rzeczywistości i 
pośród dziejowych burz mówi: 
płyniemy… 

Wymachuje więc rękami, aby 
odpędzić od siebie natrętną 
świadomość tego, że choć jego 
pozycja wobec łupinki z powo-
du przyklejenia pozostanie taka 
sama, to pozycja wobec lądu 
rzeczywistości kiedyś się zmieni. 
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Łupinka może bowiem dotrzeć do nie-
znanego dla śmiałków – a tym bardziej 
dla zakłamańca – nowego lądu. A tam 
złaknieni strawy tubylcy od tygodni ni-
czego nie szamali, bo żaba się ugotowała 
i została pożarta przez szamana. Wywlekli 
więc łupinkę na złocistą plażę Nowego 
Lądu i zaczęli szamanie od ostryg i in-
nych przyklejeńców w celu zaspokojenia 
głodu ludu. 

Śmiałkowie tymczasem w pozornej za-
dumie kalkulowali: może jednak unik-
niemy zszamania przez szamana i jego 
lud, kiedy po zaspokojeniu pierwszego 
głodu oddadzą się przedwczesnemu świę-
towaniu triumfu w rytuale „plemię hasa 
na golasa”. 

Inercja i kundel 
Bezwład czyli paraliż aktywności, czyli 
„a niech się dzieje co chce”, to postawa 
(nie mylić ze zwykłym lenistwem i gnu-
śnością), która na przestrzeni ostatnich 
dekad się rozpowszechniła, a ostatnimi 
laty święci tryumfy popularności nie 
tylko wśród ludzi. Nawet psu z kulawą 
nogą podrapać za uchem się nie chce, bo 
i po co, skoro jak tylko przystąpi do za-
lotnego obwąchiwania psicy z sąsiedztwa, 
to zaraz zaraza jakaś na niego przeskoczy, 
bo kudłata piękność akurat zbyt zajadle 
się czochrała. 

Nawiedzony przez skaczący kąśliwy in-
sekt kundel leży pod płotem i głośno 
rozmyśla: 
– Po co się starać, skoro po włożonym 
wysiłku jest gorzej niż było? Co mi z 
tego, że pewien urząd stwierdził, że psy 
mają duszę? Może uznali, że psu należy 
się awans z powodu merdania niezależnie 
od stanu psiego ducha? 

Cóż, nie każdy człowiek potrafi codzien-
nie witać w drzwiach swoich domow-
ników z takim entuzjazmem, jak gdyby 
wracali z Antarktydy. 

Pies ziewnął i spojrzał bykiem na puste 
opakowanie po hot-dogu. 
– Jakież to kwiczące coś zżarło to szla-
chetne danie, pomyślał. – Nie nazwę go 
po imieniu, bo to czworonóg, choć ma 
białą skórę. W końcu płynie jeszcze we 
mnie nieco błękitnej krwi z domiesz-
ką dostojności. Ale to nie tak, że mój 
antenat miał rodowód, a antenatka nie 
– rozmyśla zmokły pies, bo akurat się 
rozpadało. – Mój błękit wywodzi się z 
pewnego niefortunnego wydarzenia. 

Inspirujący błękit 
Mój były właściciel był (może dalej jest) 
pisarzem i za nic miał ołówki i długopi-
sy. Dla niego istniała tylko stalówka w 
obsadce i kryształowy kałamarz z atra-
mentem. Takie miał widzimisię i inaczej 
pisać nie chciał, nie mógł i nie potrafił. 

Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, 
ale pod jego nieobecność wskoczyłem 
na stół i niechcący przewróciłem ka-
łamarz. Zapach był tak inspirujący, że 
wychłeptałem i wylizałem cały atrament. 
To by było pół biedy, ale pisarz wrócił do 
pracowni, a ja podczas ucieczki strąciłem 
kałamarz na marmurową posadzkę. 

Tak to jest, że za winy z przeszłości (na-
wet te nieumyślne) spotyka nas niew-
spółmiernie okrutna kara w przyszłości. 
Nawet ja, marny i niechciany kundel, 
wiem, że przyszłość kiedyś staje się te-
raźniejszością, a potem przeszłością. Ale 
choć teraźniejszość jest mocno zakorze-
niona w przeszłości, mówienie w prze-
szłości „wszystko będzie dobrze” żadnego 
wpływu na teraźniejszość nie ma, jedynie 
na przyszłość (będzie dobrze). 

Wszystko  
będzie dobrze 
Ktoś z uporem osła codziennie powtarza 
mantrę „wszystko będzie dobrze”. Taki 
tkwiący w umysłowej inercji biologiczny 

byt nie chce, żeby teraz było dobrze. On 
wciska sam sobie i innym, że będzie do-
brze, czyli że nie jest dobrze, oraz że nie 
było dobrze. Dlatego doczłapie do końca 
swojego czasu w inercji właściwej dla bez-
władnej masy, aby w końcu stwierdzić, 
że nigdy nie było dobrze. 

W każdym razie mój właściciel na widok 
rozbitego kałamarza wściekł się jak wście-
kły pies, złapał mnie za lśniącą jeszcze 
wtedy sierść i wyrzucił z domu na zimny 
bruk i zbity pysk. 

– Teraz w mojej krwi nie ma już ani 
kropli błękitu, ale resztki arystokratycz-
nych manier ciągle we mnie siedzą. I tyl-
ko liście, drżące pod dotykiem wiatru, 
szepcą: jeśli tęskniłeś za błękitem, trzeba 
było lizać rodowe srebra. 

Powrót do przyszłości 
– Że co? Że wszystko będzie dobrze? 
Cóż, można spróbować wyleźć z bagna 
bezwładu i stwierdzić: jest dobrze. 

Takie wejście do przyszłości przez tylne 
drzwi teraźniejszości wymaga niemałego 
dowcipu, który potrzebny jest do osią-
gania celów poprzez obejście umysłowej 
inercji. 

Przykład obejścia 
Przy zamku do mieszkania w bloku maj-
struje zamaskowany włamywacz. Mąż 
głównej lokatorki nie ma broni, więc się 
nie broni, ale potrzebuje pomocy, więc 
krzyczy – pomocy! Ta sama inercja, która 
powoduje nieudolność mężczyzny, daje 
oczywisty skutek – zero reakcji sąsiadów. 

Ale jego żona, pozbawiona umysłowej 
inercji, sięga do swojego dowcipu i krzy-
czy: Pali się! 

Michał Nowacki 








