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 Listopadowe dumanie 
Listopad to czas zadumy i refl eksji nad tym, co już było i co będzie. 
Nad tym, co w życiu cenne i mniej ważne. Miesiąc wspomnień o tych, którzy 
odeszli już na zawsze… 

„Każdy mijający dzień to jeden dzień 
mniej twojego życia. Nie musisz żyć z 
żalem. I nie musisz z nim umierać”. – 
Bronnie Ware 

W pierwsze dni listopada udajemy się 
na  cmentarz, by wspomnieć naszych 
bliskich, którzy odeszli, a  także zasta-
nowić się chwilę nad życiem i śmiercią. 
W cieniu zniczy i chryzantem powracają 
wspomnienia, które gdzieś kiedyś zagu-
biliśmy, o których zapomnieliśmy, lub 
nie chcemy pamiętać. 

Wspomnienia o bliskich, którzy odeszli. 
O przyjaciołach, których już nie ma. O 
znajomych, których jeszcze pamiętamy. 
Myślimy o tym, jacy byliśmy wobec 
nich, kiedy jeszcze żyli. Zastanawiamy 
się, jak by to było, gdyby nadal byli z 
nami. 

Wspominamy i rozmyślamy, ile drogi 
w swoim życiu przeszliśmy i ile jej jesz-
cze przed nami. Myślimy o tym, czego 
dokonaliśmy, a co jeszcze przed nami. I 
czego żałujemy. 

Czego najbardziej żałowały osoby, któ-
re wiedziały, że niedługo ich życie się 

zakończy? Pielęgniarka Bronnie Ware 
przez  kilka lat spędzała od 3 do 
12 tygodni z osobami, które wie-
działy, że wkrótce czeka je śmierć. 
Rozmawiała z nimi, aby złagodzić 
ich ból i przygotować do tego, co 
nieuniknione. 

Oto czego najbardziej 
żałują umierający: 
1. Żałuję, że nie miałem więcej odwagi 

żyć życiem prawdziwym dla mnie, 
a nie życiem, którego oczekiwali ode 
mnie inni.

2. Żałuję, że pracowałem tak ciężko. 
3. Żałuję, że nie miałem odwagi wyrażać 

swoich uczuć. 
4. Żałuję, że nie pozostawałem w kon-

takcie ze swoimi przyjaciółmi. 
5. Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być 

szczęśliwszym. 
Ta lista jest niezwykle ważna i powin-
niśmy mieć ją przed oczami każdego 
dnia. Bo nasze życie na tym ziemskim 
padole należy tylko do nas, i tylko my je-
steśmy za nie odpowiedzialni. Jeśli czu-
jemy się osaczeni, zmieńmy otoczenie, 
pracę. Zostawmy toksycznego partnera. 
Zmieńmy swoje życie nie zważając na 

to, co powiedzą inni. I 
tak będą mówić. Na 
to nie mamy wpły-
wu. Zastanówmy się, 
czy  na  końcu życia 
będziemy szczęśliwi, 
jeśli dalej będziemy żyć 
takim życiem, jak teraz. 

Pozwólmy sobie na by-
cie szczęśliwym, nawet 
jeśli innym nie bę-
dzie się to podobać. 

Podejmujmy 
decyzje w zgodzie 
ze sobą. Mówmy 
o tym, co czujemy. Nie wstydźmy się 
tego. Prośmy o pomoc, jeśli jej potrzebu-
jemy. Żeby u kresu życia nie żałować, po-
trzebne są świadome decyzje i działanie. 
Jeśli tu i teraz czujemy się nieszczęśliwi, 
zmieńmy to. Przestańmy ciągle na coś 
czekać i zacznijmy żyć tak, abyśmy byli 
szczęśliwi i nie żałowali dokonanych i 
dokonywanych wyborów. 

Przez całe życie żałujemy tego, co zrobili-
śmy, i tego, czego nie zrobiliśmy. Ta druga 
sytuacja nasila się wraz z upływem czasu. 
Kiedy jesteśmy młodzi, wydaje się nam, że 
mamy jeszcze dużo czasu. Tak mija dzień 
za dniem, rok za rokiem i nagle okazuje 
się, że na wiele rzeczy jest już za późno. 

Nie przegapmy swojego życia, aby nie 
żałować, że czegoś nie doświadczyliśmy, 
nie zrobiliśmy, że już nie mamy czasu na 
spełnienie marzeń. 

Pamiętajmy, aby czegoś w swoim życiu 
nie zgubić. Kochajmy tych, którzy są z 
nami i wspominajmy tych, którzy ode-
szli. 

Aleksandra Dobiecka
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 Muzyka łagodzi obyczaje… 
ale nie spory w Belgii
W historii Konkursu Piosenki Eurowizji Belgia nie osiągnęła wiele, za to kilkakrot-
nie zapisała się na kartach jego historii. 

Eurowizja, to coroczny 
konkurs piosenki orga-
nizowany nieprzerwanie 

od 1956 roku. W tym 
telewizyjnym widowisku, z 

udziałem publiczności, prezen-
towane są na żywo utwory z po-

szczególnych krajów. Potem następuje 
głosowanie, zwieńczone wręczeniem 
statuetki wykonawcy i autorom zwy-
cięskiej propozycji. W konkursie biorą 
udział przedstawiciele publicznych stacji 
telewizyjnych zrzeszonych w Europejskiej 
Unii Nadawców (EBU). 

Europejska Unia Nadawców powstała 
w 1950 roku i skupiła niekomercyjne, 
publiczne stacje radiowe i telewizyjne 
Europy Zachodniej. Kilkanaście lat póź-
niej, w ówczesnej Europie Wschodniej 
powstała konkurencyjna instytucja o na-
zwie Interwizja, do której należały Polskie 
Radio i Telewizja. W latach 70. XX 
wieku Festiwal w Sopocie miał nawet 
formułę „Festiwalu Interwizji” – odpo-
wiednika Konkursu Piosenki Eurowizji. 

Kiedy Eurowizja i Interwizja zaczęły 
współpracować, polscy widzowie mogli 
oglądać retransmisje Konkursu Piosenki 
Eurowizji, chociaż Polska nie mogła wy-
stawić w nim swojego reprezentanta. W 
roku 1990 Interwizja została rozwiązana, 
a publiczne stacje krajów postkomuni-
stycznych zostały przyjęte do EBU. W 
roku 1994 roku Polska zadebiutowała 
w konkursie. 

Do EBU należą obecnie rozgłośnie radio-
we i telewizyjne z 53 krajów Europy, pół-
nocnej Afryki i Bliskiego Wschodu, jak 

również niezależni nadawcy komer-
cyjni z Wielkiej Brytanii, Niemiec i 
Francji. W Polsce jedynie Telewizja 
Polska S.A.  oraz  Polskie Radio 
S.A. należą do EBU. 

Belgia w konkursie 
– ciekawostki 
Belgia  jest jednym z sześciu 
członków założycieli  Konkursu 
Piosenki Eurowizji i uczestni-
czy w nim od  początku jego 
istnienia. Konkursem zajmują 
się belgijscy nadawcy publicz-
ni: flamandzki  Vlaamse Radio 
– en Televisieomroep (VRT)  i  wa-
lońskie Radio – Télévision belge de la 
Communauté française (RTBF), którzy 
wymieniają się corocznie organizacją se-
lekcji i wyborem reprezentanta. 

Belgia wygrała konkurs tylko raz. W 
1986 roku, w 31 Konkursie Piosenki 
Eurowizji pierwsze miejsce zajęła Sandra 
Kim z Liège (Walonia) z francuskoję-
zyczną piosenką „J’aime la vie”. Zdobyła 
176 punktów, czyli 77,2 procent wszyst-
kich punktów możliwych do zdobycia. 
Ten występ wywołał niemałe zamiesza-
nie. Piosenkarka deklarowała, że ma 15 
lat, jednak w rzeczywistości była dwa 
lata młodsza. Modna wówczas stylizacja 
i fryzura, jak również garsonka, buty na 
obcasach i mocny makijaż dodawały jej 
lat. Kiedy wyszło na jaw, że wokalistka 
zawyżyła swój wiek, delegacja Szwajcarii 
złożyła wniosek o unieważnienie wyni-
ków. Ostatecznie do tego nie doszło, a 
Belgijka została tym samym najmłod-
szym zwycięzcą konkursu w historii. 

Sandra Kim, która do dziś jest jedną z 
najbardziej kontrowersyjnych laureatek 
konkursu, po zwycięstwie była niezwy-
kle popularna. Nagrała tytułowy utwór 
do znanej dziś serii „Było sobie życie”, z 
którym reprezentowała Belgię podczas 
Yamaha Music Festival w Tokio. 

EBU jeszcze przez trzy lata nie sprecy-
zowała limitu wieku dotyczącego udzia-
łu w konkursie. Dopiero po Eurowizji 
1989, kiedy to reprezentanci Francji i 
Izraela mieli odpowiednio 11 i 12 lat, 
Europejska Unia Nadawców dodała do 
regulaminu zasadę, że uczestnik konkur-
su musi mieć ukończone co najmniej 16 
lat w dniu występu. 

W 1993 roku Barbara Dex z piosenką 
„Iemand als jij” wygrała belgijskie eli-
minacje  i reprezentowała Belgię w 38 
Konkursie Piosenki Eurowizji. Zajęła 
ostatnie 25 miejsce w fi nale po zdoby-
ciu trzech punktów. Podczas konkursu 
piosenkarka wystąpiła we własnoręcznie 

Sandra Kim, wikipedia.org

telewizyjnym widowisku, z 
udziałem publiczności, prezen-
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zaprojektowanej i uszytej sukience, któ-
ra tak nie spodobała się eurowizyjnym 
fanom oraz belgijskim administratorom 
strony House of Eurovision, że stworzyli 
oni nieoficjalny plebiscyt na najgorszy 
strój uczestnika Eurowizji i Nagrodę im. 
Barbary Dex. Od 1997 roku internauci 
mogli głosować na najgorzej ubranego 
artystę danego roku (plebiscyt zakończo-
no w 2022 roku). 

45 edycja konkursu, rozegrana w 2000 
roku niechlubnie zapisała się w historii 
belgijskiej Eurowizji. Prezentująca ten 
kraj piosenkarka Nathalie Sorce nie 
dość, że zajęła w klasyfikacji 24 miej-
sce, to otrzymała jeszcze tytuł najgorzej 
ubranej reprezentantki. 

W 2006 roku Belgię reprezentowa-
ła Kate Ryan z piosenką „Je t’adore”. 
Pomimo sporej popularności piosen-
karka nie zakwalifikowała się do finału 
konkursu, zajmując 12 miejsce w run-
dzie półfinałowej. Cztery lata później ir-
landzki portal, poświęcony konkursowi 
– ESC Ireland, zorganizował specjalny 
plebiscyt Kate Ryan Award oraz nagro-
dę przyznawaną przez internautów dla 
najlepszego niedocenionego utworu. W 
2018 roku nagrodę zdobyli reprezentują-
cy Polskę Gromee i Lukas Meijer. 

Spór dwóch telewizji, 
czyli Eurowizja  
po belgijsku 
Belgię w Eurowizji naprzemiennie repre-
zentuje dwóch nadawców, co w założe-
niu ma odzwierciedlać językową i kul-
turową różnorodność tego kraju. Radio 
Télévision Belge Francophone (RTBF) 
jest przedstawicielem francuskojęzyczne-
go regionu Walonii, a Vlaamse Radio 
en Televisieomroeporganisatie (VRT), 
dawniej BRT – niderlandzkojęzycznej 
Flandrii. 

Sandra Kim do konkursu w 1986 ro-
ku została wybrana przez RTBF. Po jej 
zwycięstwie w całym kraju zapanowało 
zjednoczone poczucie narodowej dumy. 
Gazeta „La Dernière Heure” stwierdzi-
ła, że   Sandra jest „witana w domu jak 
księżniczka”, podczas gdy w prasie nider-
landzkojęzycznej królowały nagłówki w 
stylu: „Zwycięstwo dla nas”, „Zwycięstwo 
dla Belgii”. Wygrana Sandry stała się na-
rodową uroczystością, na bok odłożono 
regionalne podziały. Do czasu. 

Kolejny konkurs Eurowizji, w związku 
ze zwycięstwem reprezentantki Walonii 
miał odbyć się w Belgii. I się odbył, ale 
nie obyło się bez od dawna zakorzenio-
nych waśni i pretensji. 

Początkowo konkurs miały zorganizo-
wać obie telewizje, co miało pokazać 
wizerunek zjednoczonego kraju i roz-

łożyć na dwie części niemałe koszty z 
tym związane. Jednak do tego nie do-
szło. Regionalne podziały sprawiły, że 
zorganizowanie konkursu przez dwóch 
nadawców okazało się niemożliwe. 

Nie byli w stanie dojść do porozumienia 
nawet w sprawie miasta, które miałoby 
być gospodarzem konkursu. Oferty na 
organizację imprezy otrzymano z kilku 
miejsc w Brukseli, Antwerpii oraz – co 
ciekawe – kasyn na belgijskim wy-
brzeżu. RTBF zaproponowała Palais 
du Centenaire w Brukseli i lodowisko 
Coronmeuse w Liège (część Sportpaleis). 
Według VRT i jej ekspertów najodpo-
wiedniejszym miejscem była Antwerpia 
i jej duży teatr Stadsschouwburg. 

Strona niderlandzka nawoływała do 
zorganizowania imprezy we Flandrii, do 
przeniesienia jej do Antwerpii. RTBF od-
mówiło rezygnacji z organizacji konkursu 
w Walonii, najpierw faworyzując Liège 
jako miasto gospodarza, potem stawiając 
na Brukselę, która jako stolica powinna 
być dwujęzyczna, jednak dominował w 
niej język francuski. 

Na łamach dziennika  Het Laatste 
Nieuws, w październiku 1986 roku, 
VRT przekazało: „jeśli nasz wniosek nie 
zostanie wzięty pod uwagę i impreza nie 
odbędzie się w Antwerpii, RTBF będzie 
musiało samo zorganizować konkurs”. 
Na co francuskojęzyczny nadawca na-
tychmiast ogłosił, że konkurs odbędzie się 
w Brukseli. VRT błyskawicznie wycofało 
się z organizowania konkursu, nazywając 
go „cyrkiem piosenki”. 

Waloński nadawca stanął przed nie la-
da wyzwaniem. Pierwotny plan, aby 
konkurs zorganizowały obie telewizje, 
nie był przejawem lokalnego patrioty-
zmu, ale obawami Walonii o fundusze. 
W grę wchodziły ogromne pieniądze. 
Budżet imprezy był tak duży, że trzeba 
było przyjąć nową ustawę, zezwalającą 
na wykorzystanie reklam do finansowa-Barbara Dex, wikipedia.org

Kate Ryan, 2017 rok, wikipedia.org
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nia belgijskich kanałów publicznych. Po 
raz pierwszy sponsorzy pomogli w pro-
dukcji konkursu i pojawili się na ekra-
nie. Telewizja RTBF postawiła na swoim, 
ale przez następne ćwierć wieku waloński 
nadawca borykał się z problemami fi-
nansowymi. 

32 Konkurs Piosenki Eurowizji został 
rozegrany 9 maja 1987 roku w Palais 
du Centenaire (nid. Eeuwfeestpaleis) 
w Brukseli. Koncert finałowy prowa-
dziła Viktor Lazlo, a tak naprawdę była 
to Sonia Dronnier pod swoim pseudoni-
mem. Na początek koncertu zaśpiewała 
swój utwór Breathless. 

Konkurs wygrał Johnny Logan, repre-
zentant Irlandii z piosenką „Hold Me 
Now”, za którą otrzymał 172 punkty. 
Został tym samym pierwszym w historii 
uczestnikiem konkursu, który dwukrot-
nie zajął pierwsze miejsce w finale (wcze-
śniej wygrał konkurs w 1980). Koncert 
obejrzeli na żywo m.in. członkowie bel-
gijskiej rodziny królewskiej, książę Albert 
II Koburg i księżna Paola. 

W 2020 roku, w Belgii widzowie mieli 
okazję wybrać swoje ulubione piosenki, 

które wygrały konkurs na przestrzeni lat. 
Poprzez głosowanie internetowe ocenili 
zwycięskie utwory, które w poszczegól-
nych latach wygrały na Eurowizji. W 
ten sposób zadecydowano o tym, kto 
według nich zasługuje na miano „zwy-
cięzcy wszech czasów”. 

Ulubionym zwycięskim utworem eu-
rowizyjnym Belgów jest  Waterloo, z 
którym  ABBA  zdobyła Grand Prix 
Eurowizji 1974. Na drugim i trzecim 
miejscu znaleźli się triumfatorzy Eurowizji 
w Kopenhadze i Moskwie, czyli odpo-
wiednio: Conchita Wurst z Rise Like a 
Phoenix i Alexander Rybak z Fairytale. 

Jedyny Konkurs Eurowizji, który od-
był się w Belgii, pokazał wewnętrzne 
walki między dwoma nadawcami, co 
odzwierciedlało szersze trendy w poli-
tyce belgijskiej. Regionalne podziały w 
kraju sprawiły, że zorganizowanie kon-
kursu przez dwóch nadawców okazało 
się niemożliwe. Z biegiem czasu, wraz z 
rosnącą decentralizacją i lokalizacją in-
stytucji, takich jak nadawcy, regionom 
coraz trudniej jest znaleźć wspólny język. 

Udział Belgii w Konkursie Eurowizji to 
jedna wygrana, osiem razy ostatnia po-
zycja, spór dwóch nadawców i najgorzej 
ubrani artyści. Lepiej wypadali reprezen-

tanci, kiedy za wybór odpo-
wiedzialna była RTBE – Loïc 
Nottet i Blanche zdobyli dla 
kraju czwarte miejsce, podczas 
gdy artyści z ramienia VRT 
(Sennek  czy  Axel Hirsoux) 
ugrzęźli w półfinałach. 

Anna Janicka 

Źródła:  
eurowizja.org,  

eurowizja.com.pl,  
pl.wikipeia.orgPalais du Centenaire w Brukseli, wikipedia.org
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Umywanie rąk w zatrutej wodzie
W Belgii katastrofa ekologiczna trwa od lat, jednak dopiero niedawno wyszła na 
jaw. Skażenie substancją PFOS w ziemi i wodzie pod Antwerpią to opowieść o 
złowrogim korpogigancie, ale też i o płonnych nadziejach, że prawo i działające w 
jego imieniu organy ochronią zdrowie obywateli. W tle zaś historia rozgrzebanej 
„budowy stulecia”, która powoli staje się skandalem stulecia. 

Czym jest PFOS
PFOS – kwas perfluorooktanosulfonowy 
– to jedna z najbardziej znanych substan-
cji zaliczanych do grupy PFAS, „wiecz-
nych chemikaliów”, praktycznie nie 
ulegających biodegradacji w środowisku 
naturalnym, w tym w organizmie czło-
wieka. Odporne na wysokie temperatury, 
wodę, tłuszcz i zabrudzenia znalazły swo-
je zastosowanie m.in. w taśmie klejącej, 
odzieży przeciwdeszczowej (PFOS) lub 
powłokach takich jak teflon (PFOA). 
Ich szkodliwość jest dowiedziona i znana 
od lat, niektóre zakłady w międzyczasie 
zmuszono do wstrzymania produkcji i 
opracowania mniej trujących alternatyw 
(względnie takich, których trujących wła-
ściwości jeszcze nie dowiedziono). 

Wysokie stężenie PFOS we krwi osła-
bia odporność, zwiększa ryzyko cukrzycy, 
bezpłodności, nowotworu nerek i jąder. 
Dzisiaj grupa inicjatywna z udziałem 
Holandii, Danii, Niemiec, Norwegii i 
Szwecji pracuje nad projektem europej-
skiego zakazu dla chemikaliów z grupy 
PFAS. 

Oosterweel, czyli 
obwodnica za  
wszelką cenę 
Do 2002 r. PFOS wytwarzały za-
kłady chemiczne 3M w miejsco-
wości Zwijndrecht obok Antwerpii. 
Dwadzieścia lat później lokalne wody 
gruntowe, a tym samym i gleba wciąż 
są nafaszerowane substancją. Skąd o tym 
wiadomo? Stąd, że przy Zwijndrecht 
zaplanowano zwieńczenie ciągnącej się 

dekadami budowy wschodniego odcin-
ka obwodnicy Antwerpii – Oosterweel. 
Koszt ochrzczonego „budową stulecia” 
projektu szacuje się na co najmniej 4,5 
mld euro. W jego skład wchodzi tunel 
pod rzeką Skaldą (niderl. Schelde) od-
dalony o niecałe 2 km od fabryki 3M. 

To, że miliony metrów sześciennych 
ziemi, które trzeba przekopać zawierają 
PFOS wielką tajemnicą nie było. Skala 
skażenia wyszła jednak na jaw wyłącz-
nie dzięki czujności aktywistów i ruchów 
obywatelskich, które przekopały się przez 
oficjalną dokumentację, a przy okazji 
wpadły na trop mniej oficjalnych ustaleń. 

Wykonawca prac, spółka Lantis, uzyskała 
kilka lat temu pozwolenie środowiskowe 
po przedstawieniu przedziałów stężenia 
PFOS na poziomie 70 i 100 mikrogra-
mów na kilogram suchego gruntu. To 
wartości kilku- lub kilkunastokrotnie 

przekraczające normy stosowane w pań-
stwach ościennych oraz przez Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA). Warto przy tym dodać, że w 
ostatnim dziesięcioleciu EFSA niemal ty-
siąckrotnie obniżyła bezpieczny poziom 
PFOS na kilogram wagi ciała człowieka 
na dzień. 

Pobłażliwe belgijskie podejście opierało 
się na jednym jedynym raporcie firmo-
wanym przez profesora Jana Tytgata, 
uznanego toksykologa, który renomę 
zbudował jednak na badaniach nad 
narkotykami, a nie skażeniami przemy-
słowymi. 
W powołanej później komisji parla-
mentarnej Tytgat tłumaczył, że zlecenie 
badania nie wskazywało jasno na jego 
kontekst i rzeczywiście przyjął on normy 
niemające zastosowania do obszarów za-
budowanych i wiejskich, gdzie uprawia-
ne są warzywa i hodowane kury. 
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Na takiej właśnie podstawie Lantis, 
spółka publiczna, kontrolowana przez 
władze Flandrii, oficjalnie uznała wy-
kopy za bezpiecznie, ale równocześnie 
postanowiła w kreatywny sposób za-
gospodarować góry zanieczyszczonego 
gruntu. W tajnej umowie z 3M Lantis 
zobowiązał się do usypania długiego na 
półtora kilometra i szerokiego na 25 me-
trów wału. Konstrukcja miała odgrodzić 
zakłady chemiczne, a przy okazji wyko-
rzystać belgijskie prawo, które odpadów 
nie uznaje za toksyczne, o ile pełnią one 
określoną funkcję. Szacowany koszt 
operacji miał wynieść 63 mln. euro dla 
Lantis oraz raptem 75 tys. euro dla 3M. 
Krótko mówiąc, to nie „zanieczyszczający 
płaci”, a flamandzki podatnik. 

Dla władzy bezwzględnym priorytetem 
była budowa tunelu i z tej perspektywy 
dalsze badania toksykologiczne oznacza-
ły niepotrzebne ryzyko. Bart De Wever, 
burmistrz Antwerpii i od lat jeden z naj-
bardziej wpływowych polityków całego 
kraju, mówił o „dramatycznej pomyłce” 
jaką byłoby wstrzymanie prac. Późniejszy 
wgląd w wewnętrzną koresponden-
cję Flamandzkiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami (OVAM) dowo-
dził, że normy sugerowane przez Lantis 
przyjęto nie bez skrupułów, ale „mając 
na uwadze ekonomiczne konsekwencje 
opóźnień” w budowie. 

Normy 
bezpieczeństwa 
przekroczone  
kilkaset razy
Za wygraną nie dał jednak przygląda-
jący się sprawie kolektyw obywatelski 
Grondrecht (co można tłumaczyć jako 
„prawo ziemi” ale też „prawo podstawo-
we”). Zorganizowane przez aktywistów 
badanie krwi u kilku mieszkańców oko-
licy potwierdziło, że skażenie PFOS wy-
chodzi daleko poza teren zakładów 3M. 
Temat trafił na czołówki gazet i portali. 
Powołana latem 2021 r. parlamentarna 

komisja śledcza zleciła pobranie próbek 
od blisko 800 osób. W ponad 90 proc. 
zawartość PFOS przekraczały normy 
EFSA, u ponad połowy stwierdzono 
„niepokojąco wysokie stężenie”, kore-
spondujące z odległością miejsca zamiesz-
kania od 3M. 

Jedna z rodzin, prowadząca w 
Zwijndrecht gospodarstwo z organiczną 
żywnością pokazywała do kamery wyniki 
swoich badań: u matki stwierdzono 750 
mikrogramów na litr krwi, u córki 400, a 
u babki 1100. Według EFSA bezpieczna 
granica to 6,9 mikrograma. Wszystkie 
kobiety od lat skarżą się na problemy z 
tarczycą. Wyniki kolejnych analiz uzupeł-
niały ponury obraz i wskazywały źródło 
historycznych zanieczyszczeń – dym z 
kominów 3M roznosił mikrocząstki 
PFOS, które skraplały się, osiadały na 
ziemi, a następnie przenikały do wód 
gruntowych. 

Ostatecznie pobrane próbki z warzyw 
i owoców zawierały ich nieszkodliwe 
ilości, w przeciwieństwie do kurzych jaj, 
ponieważ chemikalia dobrze wiążą się z 
białkami. We flądrach wyłowionych z 
holenderskiego ujścia Skaldy do morza 
stwierdzono 800-krotne przekroczenie 
normy bezpieczeństwa dla wszystkich 
PFAS. Tu przyczyną były nadmiarowe 
lub zgoła niekontrolowane zrzuty sub-
stancji do rzeki. 

Wina 3M  
i „dysfunkcjonalnego” 
systemu 
Wspomniana komisja śledcza, pierwsza 
taka w parlamencie Flandrii od 20 lat, 
miała wyjaśnić nie tylko przyczyny i 
rozmiar katastrofy, lecz również wskazać 
za nią odpowiedzialnych. Najpóźniej od 
2017 r. właściwe instytucje miały świa-
domość problemu. Ówczesna ministra 
środowiska Joke Schauvliege (ta sama, 
która później węszyła antypaństwowy 
spisek w młodzieżowych marszach dla 

klimatu) broniła się, że dostarczony jej 
raport nie wskazywał na „bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia publicznego”. 

W porozumieniu z Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Odpadami wstrzymała przy-
gotowany już przez nie komunikat pra-
sowy. Wtajemniczeni byli również m.in. 
burmistrz Bart De Wever oraz minister 
robót publicznych Ben Weyts, który 
wówczas szacował koszt rekultywacji 
gruntu na 50 mln euro. Dziś wiemy, że 
będzie to kwota dziesięciokrotnie wyższa. 

Pięć lat temu wiedziano wystarczająco 
dużo, by podjąć działania i przynaj-
mniej zlecić dodatkowe analizy ryzyka. 
Tymczasem rządzący trzymali się jednego 
raportu prof. Tytgata, zaskakująco wy-
godnego dla 3M i nie brużdżącego przy 
budowie obwodnicy. Po co – nomen 
omen – drążyć temat. 

Z końcem marca br. komisja przedstawi-
ła sprawozdanie z prac. Winą za skażenie 
obarczyła 3M, ale stwierdziła równocze-
śnie „dysfunkcje” w systemie władzy, 
który „nie był w stanie w odpowiedni 
sposób ochronić mieszkańców Flandrii”. 
Żadne nazwiska jednak nie padły, więc 
odpowiedzialność na kluczowym pozio-
mie ministerialnym zupełnie się rozmyła. 
Natomiast argumentem ułatwiającym 
umycie rąk przez urzędników były cię-
cia kadrowe, które dotknęły w ostatnich 
latach administrację środowiskową. 

Ugoda z rządem, 
proces z mieszkańcami
W lipcu, po miesiącach negocjacji, rząd 
Flandrii zawarł z 3M ugodę, na podsta-
wie której przedsiębiorstwo zapłaci 571 
mln euro za rekultywację skażonych tere-
nów i instalację nowej oczyszczalni wody. 
Kwota niebagatelna, skoro dwa lata te-
mu mało kto słyszał w Belgii o PFOS, a 
ostatnia kara dla 3M z 2019 r. (za spusz-
czanie innych rodzajów PFAS do Skaldy) 
wynosiła zaledwie 7 tys. euro. Na bied-
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nego jednak nie trafi ło. Roczny 
budżet 3M na lobbowanie w Unii 
Europejskiej to 650 tys. euro, a 
do niedawna dyrektor tej fi rmy 
prezesował American Chamber 
of Commerce w Brukseli. 

Dlaczego zatem rząd z 3M po-
stanowił się dogadać zamiast 
sądownie dochodzić odszkodo-
wania? Ponieważ współodpo-
wiedzialność skarżących i pod-
legających im instytucji byłaby 
wielce prawdopodobna. „Władze 
Regionu Flamandzkiego, OVAM 
oraz inspekcja ochrony środowiska były 
w rzeczonym okresie regularnie kon-
frontowane z badaniami, stanowiskami 
i opiniami o obecności, charakterystyce 
i możliwych ryzykach PFOS, a także o 
wykroczeniach popełnionych przez 3M. 
Można twierdzić, że nie podjęły one do-
statecznych kroków” – to przywoływana 
w parlamencie nota prawników repre-
zentujących nie 3M, ale rząd fl amandzki.  

Z drugiej strony ugoda nie wyklucza 
odpowiedzialności karnej, która może 
wyniknąć z pozwów składanych przez 
poszkodowanych obywateli. Jedna z 
rodzin mieszkających kilometr od za-
kładów już dochodzi rekompensaty. 
U pary czterdziestolatków z dziećmi w 
wieku szkolnym stwierdzono 750-1000 
mikrogramów PFOS na litr krwi. To pi-
lotażowy proces, na którego wynik cze-
kają sąsiedzi rodziny, wszyscy zjednoczeni 
w inicjatywie obywatelskiej „Darkwater 
3M”. 

W 2019 r. na ekrany kin wszedł fi lm 
„Dark Waters” fabularyzujący wydarze-
nia rozpoczęte 20 lat wcześniej wycie-
kami PFAS z fabryki innego giganta 
chemicznego DuPont. Pozew hodowcy, 
któremu padło blisko 200 krów dopro-
wadził ostatecznie do 671 mln dolarów 
odszkodowania dla łącznie 3,5 tys. osób. 
W 2018 r. w Minnesocie, mateczniku 
3M, fi rma zapłaciła władzom stanowym 
850 mln dolarów za szkody wyrządzone 
wodzie pitnej i środowisku w ogóle. 

Światełko w tunelu 
Ofi cjalne szacunki 
mówią o złożach 
ok. 10 ton ziemi 
z PFOS tylko na 
terenach należą-
cych do 3M w 
Zwijndrecht. Ile 
dokładnie przedo-
stało się na obsza-

ry mieszkalne nie wiadomo. 
Gdyby nie determinacja sa-
mych mieszkańców, aktywi-
stów oraz późniejsze śledztwa 
dziennikarskie, wiadomo było-
by jeszcze mniej. W kwietniu 
belgijska Rada Państwa, czyli 
odpowiednik Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, przychyliła 
się do wniosku NGOsów i za-
rządziła wstrzymanie prac nad 
Oosterweel, uznając, że budowy 
nie da się kontynuować w bez-
pieczny sposób. Czy zatem zga-
sło światło w tunelu pod Skaldą? 

Przedstawiciele Lantis twierdzą, że „szu-
kają rozwiązania”, a Bart De Wever nie 
pierwszy już raz mówi o „sądowym ak-
tywizmie” i utrzymuje, że tak czy inaczej 
projekt trzeba będzie ukończyć. 

Jeśli do De Wevera i do wszystkich zain-
teresowanych uśmiechnie się szczęście, to 
z pomocą przyjdzie nauka, bo w sierp-
niowym wydaniu magazynu „Science” 
ukazał się artykuł opisujący nową moż-
liwość rozkładu PFAS w bezpiecznych, 
niskich temperaturach i de facto recy-
kling trucizny.

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. 

Student lingwistyki udziela korepetycji
z języka niderlandzkiego, angielskiego i łaciny.

Tel: 0484 53 31 14

Cena: €15 za godzinę
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Siła marzeń 
Jarosław Goliński – mąż, dziadek, były oficer Marynarki Wojennej, nauczyciel w 
Szkole Podstawowej nr 8 w Rumii, kapitan, armator, wolontariusz Gdyńskiego 
Stowarzyszenia „Łajba”, mentor młodych ludzi – człowiek orkiestra. Czy tak mogę 
Cię przedstawić? 
Oj, aż tak dużo? He, he – zapewne zna-
lazłoby się jeszcze kilka, ale jak dla mnie 
wystarczy.

Gratuluję sukcesu, bo to 
przecież ogromny sukces 
tego lata – udział  
w regatach The Tall 
Ship Races na Morzu 
Północnym i zdobycie 
aż 3 nagród, w tym ta 
najważniejsza: Puchar za 1 
miejsce w drugim etapie. 
Ogromny. Od 10 lat biorę udział w tej 
imprezie. Gdzieś w marzeniach był jakiś 
puchar, chociaż za 3 miejsce w etapie. Ale 
żeby całą imprezę wygrać? To jest nasz 
rok. Wszystko pracowało na nasze zwy-
cięstwo: jacht, załoga, pogoda, morze. 

Opowiedz, proszę,  
jak do tego doszło? 
W pierwszym etapie było 7 osób załogi. 
Wszyscy z wieloletnim doświadczeniem. 
Nawet siedemnastoletni Kuba pływa już 
ze mną po morzu 4 lata. Na początku nic 
nie zapowiadało sukcesu. Organizatorzy 
połączyli klasę C i D. Do 
naszych łódek turystycz-
nych dołączyli wyścigówki 
ze spinakerami. Ale wiatr 
pracował dla nas. Ostre i 
silne wiatry. W połowie 
etapu pojawiły się pierw-
sze wyniki. Pierwsi w kla-
sie i drudzy w generalce. 
Uznaliśmy to za pomyłkę 
i walczyliśmy dalej. Na 
mecie wyprzedził nas tylko 

żaglowiec Chrystiania i nasz przeciwnik 
z klasy C, jacht szkolny Niemieckiej 
Marynarki Wojennej, Esprit. 

A jak wyglądał drugi etap?
Miało go w ogóle dla nas nie być. Załoga 
się zdekompletowała. Zostaliśmy tylko w 
trójkę, a prognozy pogody nieciekawe. 
Rozważałem rezygnację i podróż wzdłuż 
brzegu, przez Kanał Kiloński. Smutno 
ale bezpiecznie. Zadzwonił Andriej, że 
chce z nami płynąć. Nigdy nie płynął 
po morzu, ale bardzo chce i spróbuje. 

Kolejna dobra wiadomość. Ze względów 
bezpieczeństwa organizatorzy przesuwają 
start o jeden dzień. Teraz pogoda pracuje 
dla nas. Siedem dni walki na morzu i 
zostajemy zwycięzcami 2 etapu w swojej 
klasie, wygrywając tym samym tegorocz-
ną edycję The Tall Ships Race w klasie C. 

Co jest najważniejsze  
w takich regatach?
Główny cel TSR to wychowanie mło-
dzieży przez żeglarstwo. Dlatego kocham 
tę imprezę, bo to także mój cel. Jestem 

czynnym nauczycielem i nawet 
w szkole powtarzam dzieciom 
– „nauczcie się wypoczywać. 
Pracować będziecie całe życie, 
ale nikt na starość nie wspo-
mina, jak wstawał codziennie 
rano i szedł do pracy”. Po ta-
kiej imprezie cudowne wspo-
mnienia zostają na całe życie. 
Tutaj muszą jeszcze pracować. 
Siedemnastolatka, która boi się 
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szmaty do podłogi, dziewiętnastolatek, 
który pierwszy raz obiera ziemniaki. To 
dla mnie normalny widok. 

Ostatnio mówiłem 18-letniej Julii, która 
pływa ze mną od 12 roku życia: – „Twój 
mąż będzie co tydzień do mnie dzwonił 
i mi dziękował. Potrafi sz sprzątać, zmy-
wać, gotować, szlifować, szpachlować, 
malować… Potrafi sz wszystko”. Ja na 
jachcie jestem tylko po to, żeby im po-
móc. Proszę zobaczyć. W drugim etapie 
kapitanem był mój wychowanek Maciej. 
To ja budziłem go słowami „Kapitanie, 
kawę?”. I wygrał etap. Ja w pierwszej 
części byłem tylko drugi. 

I jakie plany? Kolejne 
regaty? 
To nie tak. Ja nie uprawiam żeglarstwa 
regatowego, tylko turystyczne. Th e Tall 
Ships Race to też impreza, gdzie zwy-
cięstwo nie jest najważniejsze. Nawet 
puchar będę musiał oddać, bo jest prze-
chodni. Zostaną nam na pamiątkę tylko 
puchary za zwycięstwa etapowe. 

Jarku, skąd u Ciebie 
biorą się ci wspaniali 
młodzi ludzie? 
Nie mam pojęcia. Sami przychodzą 
(uśmiech) – To moi uczniowie pytają, 
czy mogą ze mną popłynąć. To moi że-
glarze pytają, czy mogą przyprowadzić 
kolegę czy koleżankę. Odpowiedź jest 
zawsze taka sama. – Oczywiście! Czasami 
znajomi pytają, czy zabiorę ich dziecko. 
Tu odpo-
wiedź jest 
krótka. – Nie! 
No, chyba że 
Twoje dziec-
ko zadzwoni 
do mnie sa-
mo i powie, 
że chce pły-
nąć. Wtedy, 
oczywiście, 
tak. 

Zadzwonią i co? 
Pierwszy rejs powinien 
być krótki. Młody czło-
wiek musi zobaczyć, 
na czym polega takie 
życie. Na jachcie jest 
oczywiście demokracja. 
Ja ustalam zasady, a oni 
je akceptują i płyną, al-
bo nie akceptują i wte-
dy wracają do domu. 
Potem demokracja się 
kończy. Po pierwszym 
rejsie już wiedzą, czy to 
ich klimaty. 

Pamiętam, kiedyś jeden 
z moich żeglarzy przy-
prowadził na wiosnę 
kolegę do pracy. Moi 
żeglarze bardzo du-
żo pomagają mi przy 
drobnych naprawach 
jachtu. Młody człowiek 
po godzinie oznajmił „ja 
tu widzę, że potrzebny 
jest remont kapitalny, a 
nie drobne naprawy”. 
Poszedł do domu i wię-
cej nie wrócił. 

A dużo ich wraca? 
Z tych, którzy sami do mnie trafi li, to 
prawie wszyscy. Czasami tylko „choroba 
morska” ich zniechęca. Organizm mó-
wi zdecydowane NIE! Kiedyś miałem 
w załodze Wojtka. Pływał już ze mną 
3 lata. W 2013 w TSR miałem zmia-

nę w Rydze. Wsiedli i na drugi dzień 
wiała „jedenastka”. Strasznie chorował. 
Potem już nigdy więcej nie udało mi się 
go namówić na rejs. Nawet taki krótki 
po Zatoce Gdańskiej. Ale w zeszłym 
roku zadzwonił, czy bym mu wystawił 
opinię za tamten rejs, bo on na sternika 
morskiego zdaje egzamin. Jak w starej 
szancie: „Ciało do powrotu zmusza, lecz 
na morze ciągnie dusza”. 

Dyscyplina, praca, choroba 
morska – jejku, co to 
za wakacje. A jednak 
przychodzą. – Dlaczego? 
Cudowny świat, którego nie mają na co 
dzień. Po takiej imprezie mają przyjaciół 
na całym świecie, takich prawdziwych, 
żywych, a nie nick na facebook’u. W 
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ciągu tej jednej imprezy na pokładzie 
maleńkiego „Belfra” gościło ponad 50 
młodych ludzi. Z Daru Młodzieży, 
Chopina, ze wszystkich małych łódek. 
Nawet mieliśmy gości z arabskiego ża-
glowca Szabab Oman II. Chłopaki uczyli 
ich śpiewać „Hej sokoły”. Dyscyplina? 
Tak to się nazywa tylko w pierwszym 
rejsie. Jeden drugiego pilnuje, żeby zmył 
naczynia. W gotowaniu to są zawody, 
kto lepszą kolację zrobi. W Antwerpii 
Kuba do godziny 13.00 smażył racuchy. 
Najpierw ciasto za rzadkie, potem znowu 
za gęste. Jak już wyszło dobre, była cała 
miednica. 

Nakarmił nasz jacht i trzy sąsiednie. 
Kolejka się ustawiała. Gofry, tosty, na-
wet pączki są na każdym rejsie. Proszę 
sobie wyobrazić taką scenkę. Spokojny 
dzień. Słonko pięknie świeci. Płaska wo-
da. Jacht leniwie podąża do następnego 
portu. Młody człowiek wychodzi na bo-
saka, w krótkich spodenkach, bez słowa 
wyjmuje z bakisty wiadro na sznurku, 
szczotkę, nabiera wody zza burty i za-
czyna szorować pokład. Pytam: co robi? 
A on odpowiada: Nudzę się (śmiech). 
A ja w duszy się raduję. Zaczarowałem 
następnego. 

Wiem, że to trochę bajkowo wygląda. 
Ja uczę w szkole. Znam dzisiejszy świat 
młodzieży. Ale na „Belfrze” świat wyglą-
da inaczej. Oczywiście, że nie raz mnie 
wkurzą. Nagadam im i sobie gdzieś idę. 
Wracam i zastaję wysprzątany jacht, a na 
stole stoi kawa w moim kubku. I znowu 
jest fajowo. 

The Tall Ships Race to tylko 
miesiąc. A jak wygląda 
reszta sezonu „Belfra”? 
Właśnie jestem po dwutygodniowych 
rejsach z młodszymi żeglarzami grupy 
12-17 lat. Trzeba następców wychować, 
bo starsi się pomału wykruszą. Koniec 
szkoły a potem praca, dom, dzieci i – jak 
to mówią – „rękawice na haczyk”. Część 
z nich kontynuuje przygodę z morzem. 

Za trzy lata pewnie znowu odwiedzimy 
Antwerpię. Maciej właśnie dostał się 
na Uniwersytet Morski w Gdyni na 
Wydział Nawigacji, więc spotkacie go 
na Darze Młodzieży, a Kuba, choć od 
10 lat mieszka w Antwerpii, chce chodzić 
w polskim mundurze. On jeszcze nie 
wie w jakim, ale ja mogę przyjmować 
zakłady, że będzie to mundur Marynarki 
Wojennej. Szukajcie go w przyszłości na 
ORP Iskra. Ze mną pewnie będzie Kuby 
brat. Karol ma dopiero 13 lat, ale ma już 
wypływane ze mną ponad 600 godzin, i 
niejednego dorosłego mógłby żeglarstwa 
uczyć. 

Czyli koniec wakacji 
to koniec pływania? 
Ach, jeszcze nie mówiłem, że „Belfer” 
ma dwie siostry bliźniaczki: „Belfer II” i 
„Belfer III”. Mój pomysł to duże grupy 
młodzieżowe. Wycieczki szkolne w ma-
ju czerwcu i wrześniu oraz tygodniowe 
rejsy w czasie wakacji. Mam 28 miejsc 
noclegowych na jachtach. We wrześniu 
mam pierwsze wycieczki. Teraz będę za-
rażał morzem więcej dzieciaków. Chcecie 
wysłać dzieci Waszych czytelników do 
Polski na wakacje? Nie ma problemu. 
Zrobimy dla nich najpiękniejszy rejs, 
czyli po portach polskich. 

Marzy mi się również, aby w 2024 
roku w TSR na Bałtyku wzięły udział 
wszystkie 3 Belfry z międzynarodowymi 
załogami. Ale to daleka przyszłość. Na 
razie trzeba kończyć sezon i popracować 
nad kondycją jachtów. Zima i wiosna są 
zawsze pracowite. Ale tu również mogę 
liczyć na pomoc młodzieży. 
Szlifi erką, polerką i wał-
kiem do malowania posłu-
gują się równie biegle, jak 
telefonem komórkowym. 

Jarku, oboje 
zdajemy sobie 
sprawę z tego, 
że mógłbyś 

opowiadać całą noc o 
wspaniałych rejsach, 
o zwyczajach podczas 
regat (kilka już sama 
poznałam dzięki Tobie) – 
za co serdecznie dziękuję. 
W przyszłym roku TSR 
będzie niedaleko Antwerpii, 
prawda? 
Cała przyjemność po mojej stronie. 
Rzeczywiście będziemy po sąsiedzku, 
ponieważ w 2023 start regat odbędzie się 
w Holandii, w mieście Den Helder. Całe 
regaty rozpoczną się 1 lipca i będą trwa-
ły do 5 sierpnia. Przed nami Holandia, 
Wielka Brytania i Norwegia. Także jeśli 
będzie ktoś chętny do wzięcia udziału w 
wyścigu oraz sprawdzenia, jak wygląda 
rzeczywistość życia na morzu, to serdecz-
nie zapraszam do kontaktu ze mną. 

Mogę tylko potwierdzić, 
że to świetna propozycja 
spędzenia wakacji dla 
każdego. Nie pozostaje mi 
nic więcej, jak serdecznie 
podziękować Ci za tę miłą 
rozmowę i – zapraszamy 
ponownie do Antwerpii. 
Ja również dziękuję za spotkanie i na 
pewno tu wrócę – ahoj! 

Z Jarosławem Golińskim rozmawiała 
Małgorzata Jagóra

Fot. Jakub Jagóra
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WYJAZDY:
z Polski: niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

z Belgii: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

PROMOCJA DLA STAŁYCH KLIENTÓW:
6-ty przejazd 50%

POLSKA WOJEWÓDZTWA:
mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

USŁUGI:
przewóz osób (Gostynin), paczek, przesyłek, przeprowadzki, 

wyjazdy grupowe na lotniska, imprezy okolicznościowe i inne, 
grupy powyżej 5 osób, w każdy rejon Europy

WYPOSAŻENIE:
9 miejsc, klimatyzacja, rozkładane siedzenia, TV, uchylne szybki, 

dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej, darmowe WiFi

Tomek:   +48 693 136 881     +32 498 18 18 08
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Detale architektoniczne  
– zwróć uwagę na szczegół 
Mieszkam w Antwerpii już wiele lat, znam miasto całkiem dobrze, ale nadal zda-
rza mi się podczas spacerów odkryć urocze zaułki, przepiękne kamienice, roman-
tyczne uliczki. Antwerpia jest miastem różnorodnym architektonicznie i słynie z 
pięknej zabudowy historycznego centrum. 

W ostatnich latach dużą popularnością 
cieszy się dawna dzielnica portowa Het 
Eilandje, jednak w innych dzielnicach 
jest wiele wspaniałych budowli, bo pięk-
ne są nie tylko budynki, ale też mosty, 
tunele, ogrodzenia. Podczas spacerów 
lubię popatrzeć na detale architekto-
niczne mijanych budynków. Bardzo 
często przepiękne i oryginalne detale jak 
charakterystyczne rozety, fasety, witraże 
i maszkarony znajdują się w miejscach 
trudno dostępnych. Zwykle są to we-
wnętrzne dziedzińce, małe podwórka a 
nawet klatki schodowe starych kamienic. 

Czasem niezwykłe detale umieszczone są 
powyżej poziomu wzroku na wyższych 
kondygnacjach budynku. Detal archi-
tektoniczny umyka naszej uwadze, bo 
skupiamy się na wyglądzie całego bu-
dynku, a warto się zatrzymać i uważnie 
przyjrzeć się fasadzie, dostrzec bogactwo 
detali. Można dojrzeć oryginalne orna-
menty geometryczne, figuralne, przedsta-

wiające postaci prawdziwe i fantazyjne, 
roślinne i zwierzęce. 

Warto zwrócić uwagę na imponują-
ce narożne kamienice, które przyku-
wają uwagę bogactwem detali, często 
też oryginalną kolorystyką elewacji, 
ozdobnymi balustradami balkonowy-
mi lub kształtem okien, jak kamienica 
Het Bootje, czyli łódka, która znajduje 
się w południowej części miasta Het 
Zuid, blisko Het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen.   
Budynek, który w roku 1901 zaprojek-
tował belgijski architekt F. Smet-Verhas 
przykuwa uwagę balkonem w kształcie 
łodzi. 

Natomiast na rogu ulic de Nationalestraat 
i de Kammenstraat uwagę zwraca naroż-
na kamienica w neobarokowym stylu, 
zwana Modepaleis, którą zaprojektował 
Joseph Goeyvaerts na początku XX wie-
ku. 



17listopad 2022     Flandria po polsku 

Wyjątkowym miejscem jest Zurenborg, 
dzielnica w południowo-wschodniej 
części miasta, której historia sięga końca 
XIX wieku. Zurenborg to bardzo ele-
gancka dzielnica z imponującą archi-
tekturą z okresu belle époque. Wzdłuż 
ulicy Cogels-Osylei stoją okazałe eklek-
tyczne budynki, które zaprojektowali 
znani architekci jak Jacques de Weert, 
Jules Hofman, Frans Van Dijk i Joseph 
Bascourt. 

Wymienione budynki i ulice to tylko 
przykłady, bo w Antwerpii przy każdej 
ulicy znajdziemy ciekawą budowlę. Z 
pięknem architektury obcujemy każdego 
dnia, czasem przechodzimy obok dane-
go budynku kilka razy dziennie. Warto 
się zatrzymać i dostrzec szczegóły, które 
tworzą klimat miejsca. 
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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. 

Rodekool met worst 
en puree – czerwona 
kapusta z kiełbasą 
i ziemniakami 
Czerwona kapusta jest podobna w sma-
ku do białej kapusty, są to jednak dwie 
różne odmiany tego warzywa. Kapusta 
czerwona jest nieco mniejsza, bardziej 
zbita i o wiele bogatsza w składniki od-
żywcze, niż biała. 

Jest niskokaloryczna, zawiera tylko 28 
kcal w 100g. To doskonałe źródło biał-
ka, błonnika, węglowodanów, cennych 
związków antyrakowych oraz bomba 
witaminowa. Zawiera aż 10 razy wię-
cej witaminy A w porównaniu z białą 
kapustą. Poza tym witaminy C, K, B1, 
B2, B6, minerały, potas, a w mniejszych 
ilościach żelazo, wapń, magnez, fosfor, 
miedź i cynk. I jest bardzo smaczna. 

Zawiera dużo przeciwutleniaczy, na-
wet do 8 razy więcej w porównaniu z 
białą kapustą. Wykazuje działanie prze-
ciwzapalne. Niektórzy stosują liście tej 
kapusty jako okłady np. na bolące kolana 
lub przy bólu piersi w okresie karmienia 
niemowlęcia mlekiem matki. 

Czerwona kapusta sprzyja zdrowemu tra-
wieniu, usprawnia pracę jelit, zmniejsza 
w nich stany zapalne. Dzięki wysokiej 
zawartości błonnika zaparcia odchodzą 
do przeszłości. Sok z kapusty sprawdza 
się również w terapii choroby wrzodowej. 

Składniki:
• 4 świeże kiełbaski 
• 1 cebula 
• 300 g czerwonej kapusty 
• 1 jabłko np. reneta 
• 2 gałązki tymianku 
• 1 liść laurowy 
• 400 g ziemniaków 
• jajko  
• gałka muszkatołowa  
• mleko 
• 10 g pietruszki kręconej 
• ½ kostki rosołu wołowego 
• 4 łyżki masła 
• 1 łyżeczka mąki 
• 2 łyżki cukru 
• 1 łyżka musztardy 
• 1 łyżka octu z białego wina 
• pieprz i sól 

Przygotowanie: 
Drobno siekamy cebulę. Na małym 
ogniu rozpuszczamy połowę masła, 
dodajemy cebulę i podsmażamy ją. 
Dokładamy czerwoną kapustę (pokro-
joną wg uznania) i zalewamy wodą. W 
międzyczasie obieramy jabłko i kroimy 
w drobną kostkę. Dodajemy do czerwo-
nej kapusty razem z tymiankiem, liściem 
laurowym i cukrem. Doprawiamy solą 
i pieprzem. Gotujemy przez 25 minut 
pod przykryciem, regularnie mieszając. 

Ziemniaki obieramy, kroimy i gotuje-
my przez 20 minut w osolonej wodzie. 
Pietruszkę drobno siekamy. Resztę ma-

sła rozpuszczamy na patelni i smażymy 
kiełbaski, z każdej strony około 5 minut. 
Jeśli czerwona kapusta jest ugotowana, 
dodajemy ocet z białego wina. 

Wyjmujemy kiełbaski z patelni i doda-
jemy 100 mililitrów wody oraz kostkę 
wołową, musztardę i mąkę. Wszystko 
mieszamy i krótko gotujemy, aż zgęst-
nieje. Doprawiamy solą i pieprzem. 
Ugotowane ziemniaki doprawiamy gał-
ką muszkatołową, dodajemy jajko, łyżkę 
masła oraz kilka łyżek mleka, tłuczemy 
tworząc pulchne puree. 

Kiełbaski podajemy z czerwoną kapustą, 
sosem mięsnym i gotowanymi ziemnia-
kami posypanymi pietruszką. 

Smacznego! 

Agnieszka Wojtysiak 
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 Przegląd prasy belgijskiej 
Dziura w budżecie rośnie 
Jeśli nic się nie zmieni, 
to w przyszłym 
roku belgijski de-
ficyt budżetowy 
wyniesie aż 31,5 mld 
euro. To równowartość 
5,4% belgijskiego PKB 
– poinformowało Biuro 
Planowania. Jeszcze w 
czerwcu z wyliczeń Biura 
wynikało, że defi cyt w 2023 r. 
wyniesie niespełna 27 mld euro. Już wte-
dy mówiono, że to dużo, ale w ciągu 
kolejnych trzech miesięcy sytuacja na 
polu budżetowym jeszcze bardziej się 
pogorszyła. 

Przed kryzysem pandemicznym kraje 
UE mogły mieć defi cyt w wysokości 
maksymalnie 3% PKB. W związku z 
trudną sytuacją gospodarczą zniesiono 
to ograniczenie i także w przyszłym ro-
ku nie będzie ono obowiązywać. Dla 
belgijskiego rządu to dobra wiadomość, 
bo spełnienie tego warunku w 2023 r. 
byłoby arcytrudne. 

Budżet na przyszły rok nie został jeszcze 
zaprezentowany, więc faktyczny defi cyt 
w 2023 r. może być niższy. Wymagałoby 
to jednak podjęcia przez rząd premiera 
Alexandra De Croo bolesnych decyzji. 
Wydaje się to mało prawdopodobne. 

Może być wręcz odwrotnie i rząd jeszcze 
bardziej zwiększy wydatki, co doprowa-
dzi do zwiększenia defi cytu. Chodzi tu 
między innymi o wydatki na złagodzenie 
skutków kryzysu energetycznego. 

niedziela.be 

Wzrasta liczba 
osób żyjących 
w ubóstwie 
Niższa klasa średnia stop-

niowo popada w tarapaty 
fi nansowe. Wprawdzie 
wskaźniki ubóstwa spa-
dły w zeszłym roku, ale 
osoby żyjące w ubóstwie 

jeszcze bardziej zubożały – 
podaje Armoedebarometer. 

Od jesieni 2021 r. zapotrzebowanie na 
pomoc żywnościową, fi nansową i po-
średnictwo w zadłużeniu zaczęło wyraź-
nie wzrastać. Coraz więcej ludzi wpadło 
w fi nansowe kłopoty. Ci, którzy byli 
biedni, stali się jeszcze biedniejsi.  

Od jesieni 2021 r. gwałtownie wzrosło 
zapotrzebowanie na pomoc ze strony 
Banków Żywności i OCMW. W 2021 
r. ponad 177 000 mieszkańców Belgii 
co miesiąc szukało pomocy w Bankach 
Żywności, co jest rekordem. W 2010 
roku ta liczba wynosiła 115 tys. W 
pierwszej połowie tego roku wzrosła do 
204 tys. 

Oprócz pomocy żywnościowej od wrze-
śnia 2021 r. wzrosła również liczba wnio-
sków o pomoc fi nansową. Pod koniec 
ubiegłego roku liczba wniosków była o 
22 proc. wyższa niż w styczniu 2020 r. 
Wzrosła też liczba spraw dotyczących 
mediacji zadłużenia, jest o jedną piątą 
wyższa niż w przypadku pandemii ko-
ronawirusa. 

Barometr Ubóstwa stwierdza, że zarów-
no podczas kryzysu koronowirusowego, 
jak i teraz, podczas kryzysu energetycz-
nego i infl acyjnego, do drzwi OCMW 
pukają też rodziny z klasy średniej. Już 
jesienią 2021 roku liczba osób, które 
zaczęły apelować o wsparcie z OCMW, 
zaczęła gwałtownie rosnąć, co pokazuje, 

że ludzie, którzy są tuż powyżej granicy 
ubóstwa, już wpadali w kłopoty. 

vrt.be 

Problemy w 
sektorze budowlanym 
45 proc. wykonawców ma problemy z 
opłaceniem rachunków w krótkim okre-
sie czasu. Coraz droższe materiały bu-
dowlane są ważną przyczyną problemów 
z płatnościami, ale nie jedyną. Oprócz 
kosztów materiałów rosną również koszty 
pracy personelu (ze względu na obowiąz-
kową indeksację płac) oraz energii zuży-
wanej przez same fi rmy. Te wyższe koszty 
nie zawsze mogą zostać przerzucone na 
klientów, którzy również coraz częściej 
mają problemy fi nansowe. 

Zdecydowana większość wykonawców 
nie widzi w najbliższym czasie żadnej 
poprawy. Co więcej, 8 na 10 z nich 
uważa, że w nadchodzących miesiącach 
koszty wzrosną. Nieco ponad 4 osoby na 
10 spodziewają się nawet, że do końca 
roku wyślą pracowników na czasowe 
bezrobocie. Dlatego federacja budowla-
na Embuild wzywa rząd fl amandzki i 
federalny do jak najszybszej pracy nad 
środkami wsparcia dla tego sektora. 

vrt.be 

Zła informacja dla 
pasażerów odlatujących 
z lotnisk w Holandii  
Od przyszłego roku podróże lotnicze bę-
dą znacznie droższe. Holenderski rząd 
planuje zwiększenie podatku płaconego 
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roku belgijski de-
ficyt budżetowy 
wyniesie aż 31,5 mld 
euro. To równowartość 
5,4% belgijskiego PKB 
– poinformowało Biuro 
Planowania. Jeszcze w 
czerwcu z wyliczeń Biura 

Wzrasta liczba 
osób żyjących 
w ubóstwie 
Niższa klasa średnia stop-

niowo popada w tarapaty 
fi nansowe. Wprawdzie 
wskaźniki ubóstwa spa-
dły w zeszłym roku, ale 
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jeszcze bardziej zubożały – 
podaje Armoedebarometer. 
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przez pasażerów. Każdy wylatujący z 
Królestwa Niderlandów będzie musiał 
zapłacić 28,58 euro (obecnie 7,95 euro). 
Podatek będzie wliczony w cenę biletu, 
więc tym samym możemy zapomnieć 
o tanich lotach.

Ofi cjalny powód to względy środowisko-
we, choć tak naprawdę chodzi o wyższe 
wpływy do budżetu – rząd szacuje, że 
w 2023 roku wyniosą one 600 mln 
EUR. Podwyżka podatku pasażerskiego 
w transporcie lotniczym to część umowy 
koalicyjnej. 

Rząd liczy, że droższe bilety lotnicze za-
chęcą podróżnych do wybierania bardziej 
alternatywnych rozwiązań, takich jak na 
przykład podróż pociągiem. Niektórzy 
zrezygnują z podróżowania, inni wybiorą 
zagraniczne lotniska. 

hln.be  

Flandria: czy będzie kaucja 
za plastikowe butelki 
i puszki? 
Flamandzka minister środowiska, Zuhal 
Demir, poinformowała, że wprowadze-
nie systemu kaucji za plastikowe butel-
ki i puszki jest nieuniknione. Minister 
pracuje nad wprowadzeniem systemu 
w porozumieniu z ministrami z 
Regionu Stołecznego Brukseli 
i Regionu Walońskiego. 
Pobieranie kaucji jest po-
strzegane jako jedyny 
sposób na zapobieganie 
przedostawaniu się odpa-
dów do środowiska. 

„To niewiarygodne, co trafi a do środo-
wiska naturalnego. Posiadamy indeks 
czystości, który pokazuje, jak czysta jest 
Flandria. Nowe dane zobaczymy jesienią, 
ale już teraz nie wygląda to dobrze” – 
dodała minister. 

Demir wskazała również na dużą liczbę 
grzywien administracyjnych nałożonych 
zeszłego lata, pracę „Mooimakers”, osób, 
które zbierają wyrzucone śmieci, oraz na 
kwotę 100 milionów euro, które rząd 
wydał na sprzątanie odpadów. Pomimo 
tych wszystkich wysiłków prognozy nie 
są najlepsze. 

Porozumienie rządowe postawiło sobie 
za cel zmniejszenie ilości 
odpadów trafi ających do 
środowiska o 20%. 

Uzgodniono, że 
jeśli nie da się 
tego łatwo osią-
gnąć, zostanie 

Regionu Stołecznego Brukseli 
i Regionu Walońskiego. 
Pobieranie kaucji jest po-
strzegane jako jedyny 
sposób na zapobieganie 
przedostawaniu się odpa-
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środowiska o 20%. 

Uzgodniono, że 
jeśli nie da się 
tego łatwo osią-
gnąć, zostanie 
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wprowadzony system kaucji za puszki 
i butelki plastikowe. 

Nowy system depozytowy zostanie wpro-
wadzony najwcześniej w 2025 roku.

niedziela.be

Flandria: budżet na 2023 rok 
Deficyt budżetowy we Flandrii wyniesie 
w 2023 r. około 450 mln euro – prze-
kazał Matthias Diependaele, flamandzki 
minister finansów i budżetu.

Dobra wiadomość jest taka: z początko-
wych szacunków z marca tego roku wy-
nikało, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 
aż 600 mln euro. Z drugiej strony powo-
dów do wielkiej radości nie ma. 450 mln 
euro to wciąż duża dziura budżetowa, 
przyznał minister. 

Część ekspertów i polityków uważa, 
że w związku z lepszymi prognozami 
budżetowymi na 2023 r. rząd Flandrii 
powinien przeznaczyć więcej pieniędzy 
na walkę ze skutkami kryzysu energetycz-
nego i bardziej wspomóc mieszkańców 
dotkniętych wysoką inflacją. 

Minister finansów do takich apeli pod-
chodzi jednak z dystansem. – Rozumiem 

potrzebę szybkich działań i rozumiem te 
apele. Musimy jednak odpowiedzialnie 
obchodzić się ze środkami publicznymi 
– powiedział Diependaele.

– Musimy dokładnie przyjrzeć się te-
mu, w co należy inwestować i jakiego 
wsparcia należy udzielać, ale nie możemy 
myśleć, że mamy worek pełen pieniędzy. 
Dodatkowe działania są konieczne, ale 
trzeba pamiętać o dyscyplinie budżetowej 
– dodał minister. 

niedziela.be 

Podwoiła się liczba osób 
wykonujących telepracę 
Z raportu FPS Mobility wynika, że liczba 
osób wykonujących telepracę prawie po-
dwoiła się od 2018 roku. Obecnie w do-
mu, co najmniej jeden dzień w tygodniu 
pracuje około jedna trzecia pracujących 
Belgów. To dwa razy więcej niż w 2018 r. 

43 proc. mieszkańców Brukseli najczę-
ściej pracuje w domu co najmniej jeden 
dzień w tygodniu. We Flandrii to 33%, 
a w Walonii 28%. „Dzięki telepracy w 
tym roku w Belgii uniknie się 35 mln 
kilometrów podróży dziennie, w tym 14 
mln kilometrów podróży samochodem” 
– podała agencja Belga. 

Im większą odległość trzeba pokonać 
do miejsca pracy, tym bardziej praw-
dopodobne jest, że praca odbywa się z 
domu. Wśród osób, mieszkających w 
Belgii powyżej 50 km od biura, ponad 
50 proc. respondentów pracuje zdalnie 
przynajmniej jeden dzień w tygodniu. 

Belgijski rząd odnotował pozytywną 
korelację między telepracą a zakupami 
detalicznymi. Wyjazdy związane z zaku-
pami i usługami wzrosły o 28 proc. w 
dni telepracy i coraz częściej odbywają 
się w ciągu dnia, w przeciwieństwie do 
wieczorów, weekendów czy dni wolnych. 

wnp.pl

Opracowała:  
Karolina Morawska

Więcej informacji:  
Bibliotheek Couwelaar

Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

bib.couwelaar@antwerpen.be 
Facebook: BibliotheekCouwelaar 

Instagram: bib_couwelaar

Interesujesz się klasyką, czy wolisz dzieła współczesne? 
Wolisz thrillery od powieści? A może poezja? Biblioteka 
Couwelaar startuje od 1 października 2020 r. z polską 
kolekcją wymienną.

Więcej informacji
Meer informatie

Bibliotheek Couwelaar
Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

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

Literatura
polska Poolse

literatuur

bib
couwelaar

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

01  10
2020

z vanaf

Biblioteka Couwelaar
LITERATURA POLSKA



23listopad 2022     Flandria po polsku Instytut Języka i Kultury Polskiej 
im. Polskich Lotników w Gandawie

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

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

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

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

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

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

E-mail: sekretariat@instytutgent.be

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

Zapisy:
www.instytutgent.be/zapisy/

www: www.instytutgent.be

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

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

wydawnictw szkolnych i pedagogicznych
• dyplomowana, świetnie przygotowana kadra 

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

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

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

do nauczania języka
• program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości 

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

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

skiego

im. Polskich Lotników w Gandawie

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

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

• wysoka jakość przygotowanych lekcji i profesjonalne podejście 

• program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości 

Działalność Instytutu to przede wszystkim sobotnia szkoła 
polonijna obejmująca nauczanie wczesnoszkolne i szkolne 
od 3 do 18 roku życia. Oferta językowa skierowana jest do 
wszystkich osób pragnących uczyć się języka polskiego jako 
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 Przegląd prasy polskiej 
„Rejestr ciąż” w Systemie 
Informacji Medycznej 
Od października personel medyczny jest 
zobowiązany do wpisania informacji o 
ciąży do rejestru zdarzeń medycznych. 
Pacjent nie ma możliwości: ani zakazania 
lekarzowi wpisania danych, ani żądania 
ich usunięcia z systemu. Dotyczy to także 
wizyt i świadczeń udzielanych prywatnie. 
Sankcji za niewpisanie ciąży do rejestru 
na razie nie ma. 

Prawo dotyczące systemu informatycz-
nego w ochronie zdrowia nie daje też 
pacjentowi możliwości usunięcia części 
danych z rejestru, w tym na powołanie 
się na ochronę danych osobowych lub 
inne przepisy. 

Pacjent, który korzysta ze świadczeń: czy 
w ramach publicznego systemu ochrony 
zdrowia, czy prywatnie, niewiele może 
zrobić, jeśli nie chce, aby jakaś część in-
formacji, dotycząca jego zdrowia trafi ła 
do systemu. Dane o ciąży znajdą się więc 
w rejestrze, nawet jeśli kobieta – na przy-
kład na bardzo wczesnym etapie ciąży, 
kiedy częściej dochodzi do poronień – 
nie wyrazi na to zgody. 

Kiedy informacja o ciąży zniknie? 
Między innymi wówczas, gdy zakończy 
się porodem. Jeśli ciąża zakończy się po-

ronieniem, o zakończeniu 
ciąży w wyniku poronie-
nia (podobnie zresztą jak 
w przypadku porodu), 
zaraportuje usługodaw-

ca, w ramach dzia-
łalności którego 
pracownik me-
dyczny rozpoznał 
u pacjentki za-
kończenie ciąży 
przy udzielaniu 
jej świadczeń 
medycznych. 

Jeśli do poronienia dojdzie w domu, a 
kobieta nie zgłosi się do lekarza, wówczas 
– zgodnie z informacjami przekazany-
mi przez Ministerstwo Zdrowia – ciąża 
będzie widoczna dla pracowników me-
dycznych w SIM maksymalnie do pier-
wotnie zaraportowanej przewidywanej 
daty porodu (uwzględniając odchylenie).

prawo.pl 

Skarbówka zaczęła wchodzić 
na konta Polaków 
Od początku lipca obowiązują przepisy, 
które rozszerzają uprawnienia skarbów-
ki. Dzięki nim urzędnicy mogą łatwiej 
uzyskać dostęp do kont bankowych 
Polaków. I już zaczynają z tej furtki 
korzystać. Jak dowiaduje się Business 
Insider Polska, fi skus prześwietlił już w 
ten sposób pierwsze osoby. 

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu 
zmieniły się uprawnienia skarbówki. A 
konkretniej – zostały rozszerzone. W 
ramach zmian, zaproponowanych w 
ustawie nowelizującej przepisy, przyjęto 
zapis mówiący, że każdy naczelnik urzę-
du skarbowego będzie mógł żądać od 
banków informacji o kontach nawet na 
etapie postępowania przygotowawczego. 

Wcześniej skarbówka również mogła 
„zajrzeć” na konto bankowe obywatela, 
ale tylko w przypadku wszczęcia kontroli 
podatkowej lub w toku postępowania 
podatkowego. Teraz już nie jest to ko-
nieczne. Wystarczy samo postępowanie 
przygotowawcze. 

Co jednak istotne, w takim przypadku 
właściciel może nawet nie wiedzieć, że 
skarbówka przygląda się jego rachunkowi 
bankowemu. – Podatnik nie jest nawet 
informowany o wszczęciu postępowa-
nia „w sprawie”. Z pewnością, wskutek 
omawianych zmian, uszczerbku doznaje 
ochrona prywatności obywateli – mówi 
Magdalena Pieślak, menedżer w kance-
larii podatkowej Crido. 

Urzędnicy zaczęli już korzystać z rozsze-
rzonych uprawnień, choć robią to jeszcze 
stosunkowo „nieśmiało”. 

businessinsider.com.pl 

Zapaść na rynku kredytów. 
Ceny mieszkań mocno 
w górę 
Według informacji Biura Informacji 
Kredytowej (BIK) w pierwszych ośmiu 
miesiącach 2022 r., w porównaniu do 
analogicznego okresu ubiegłego roku, 
„ujemne dynamiki, zarówno w ujęciu 
liczbowym, jak i wartościowym, odno-
towały kredyty mieszkaniowe (-40,8%, 
-36,0%) oraz karty kredytowe (-28,6 %, 
-14,3 %)”. 

Dla kredytów mieszkaniowych ostatnie 
miesiące były katastrofalne. W ujęciu 
liczbowym tak złego wyniku nie było 
od ponad 12 lat, czyli od stycznia 2010 
r.  „Mamy zapaść na rynku kredytów 
mieszkaniowych, która przeradza się 
powoli w  apokalipsę”  –  ocenił prof. 
Waldemar Rogowski, główny analityk 
Grupy BIK. 

się porodem. Jeśli ciąża zakończy się po-
ronieniem, o zakończeniu 
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Nawet w czasie lockdownu deweloperzy 
budowali więcej mieszkań niż obecnie. 
Ograniczenie podaży to efekt spadku po-
pytu z powodu niedostępności kredytów, 
ale też chęci utrzymania marż. 

Mieszkaniówka ma przemożny wpływ 
na inne segmenty gospodarki: firmy 
budowlane czy produkcję materiałów 
budowlanych i wykończeniowych, wy-
posażenia wnętrz, mebli, sprzętu AGD. 
Sierpniowe dane GUS zwiastują pogłę-
bianie się kryzysu być może do pełnej 
recesji. 

money.pl 

Wzrost płacy minimalnej  
w 2023 roku 
Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wyna-
grodzenie ma wynosić 3 490 zł, a mini-
malna stawka godzinowa 22,80 zł. Od 1 
lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie 
wyniesie 3 600 zł, a minimalna stawka 
godzinowa – 23,50 zł. 

Podniesienie płacy minimalnej może 
oznaczać, że polskie pensje trochę pod-
gonią europejskie standardy. W opu-
blikowanych przez Eurostat danych z 
1 lipca 2022 r. (europejski urząd staty-
styczny podaje te dane raz na pół roku) 
Polska z płacą minimalną na poziomie 
642 EUR (obecnie, tj. 3010 zł brutto) 
znajdowała się na odległym miejscu. 
Miesięczne płace minimalne są bardzo 
zróżnicowane w poszczególnych pań-
stwach członkowskich: od 363 EUR w 
Bułgarii do 2 313 EUR w Luksemburgu.  
 
Podniesienie płacy minimalnej w Polsce 
w przeliczeniu z 642 EUR najpierw do 
741 EUR (w styczniu 2023 r.), a potem 

do 765 EUR (w lipcu 2023 r.) może 
sprawić, że z obecnej, szesnastej lokaty, 
Polska mogłaby awansować na miejsce 
12 wyprzedzając Litwę, Czechy i Estonię. 
Oczywiście przy założeniu, że podwyżki 
w innych krajach w tym czasie nie na-
stąpią. A to wcale nie jest postanowione. 

biznes.interia.pl 

Osoby z 
niepełnosprawnością 
doczekają się e-legitymacji
W pierwszym kwarta-
le 2023 r. w aplikacji 
mObywatel ma zostać 
wprowadzona elektro-
niczna legitymacja osoby 
niepełnosprawnej. To 
ułatwi osobom z nie-
pełnosprawnością funk-
cjonowanie, staranie 
się o przysługujące im 
uprawnienia, ale także zmniejszy 
ryzyko nierównego traktowania.  
 
E-legitymacja osoby niepełnosprawnej 
ma funkcjonować obok obecnie wydawa-
nej w wersji drukowanej, a nie ją zastąpić.  
prawo.pl 

Szkoły będą rozdawać jodek potasu  
W dystrybucji jodku potasu – środka 
chroniącego przed efektami promienio-
wania – będą mogły uczestniczyć szkoły, 
gdyby zaszła taka potrzeba. 

Jodek potasu  to substancja blokująca 
wchłanianie radioaktywnego jodu-131. 
Podaje się ją w przypadku zagrożenia ra-
diologicznego. Informacje o tym, że szko-
ły mogą być pośrednikiem w rozdawaniu 
tabletek, napływają od dyrektorów szkół 
do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Kadry Kierowniczej Oświaty. 

Dyrektorzy informują, że gminy na spo-
tkaniach zobowiązują ich do dystrybucji 
tabletek w razie zagrożenia. Mają mieć 
sześć godzin na dystrybucję od ogłoszenia 
alarmu. 

Decyzje o przygotowaniach do ewentual-
nej dystrybucji jodku potasu związane są 
z sytuacją w Ukrainie i walkami wokół 
Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która 
jest ostrzeliwana przez Rosjan. 

onet.pl 

Polacy zamierzają tej zimy 
oszczędzać prąd, gaz,  
opał, paliwo 
Coraz głośniej mówi się o tym, że tej 
zimy może zabraknąć opału. Coraz częst-

sze są głosy, że musimy się 
przygotować na kryzys 
grzewczy a także energe-
tyczny. I coraz odważniej 
wygłaszane są apele, że 
Polacy muszą nauczyć się 
oszczędzać energię elek-
tryczną i wpoić sobie, 
że obniżenie temperatu-
ry w domu o 1 stopień 

Celsjusza to oszczędności w zużyciu cie-
pła o ok. 5 proc. 

Zgodnie z wynikami sondażu IBRiS, 
przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”, 
aż 86,9 proc. respondentów uważa, że 
rząd powinien poinformować obywateli 
o korzyściach płynących z oszczędzania 
energii w czasie kryzysu energetycznego. 
90 proc. zapytanych o zdanie zgadza się 
na przeprowadzenie dużej akcji infor-
macyjnej. Co ważne, takie zdanie mają 
zarówno zwolennicy obecnej władzy, jak 
i opozycji. 

Zgodnie z wyliczeniami naukowców z 
Politechniki Warszawskiej gdyby wszyscy 
mieszkańcy Polski, korzystający z ciepła 
systemowego, zmniejszyli temperaturę 
w swoich mieszkaniach do 20 stopni 
Celsjusza, to w ciągu roku w skali kraju 
udałoby się oszczędzić milion ton węgla 
i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 2 
mln ton. 

niedziela.be 

Opracowała:  
Katarzyna Frankowska
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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Uroczystości na Polskim Cmentarzu w Lommel 
W dniu 25 września 2022 r. odbyły 
się coroczne uroczystości na największej 
polskiej nekropolii w Belgii – Polskim 
Cmentarzu Wojennym w Lommel. 
Cmentarz jest miejscem spoczynku 257 
żołnierzy, głównie I Dywizji Pancernej 
generała Stanisława Maczka, którzy zgi-
nęli podczas walk o wyzwolenie Flandrii. 

Uczniowie i kadra naszej Szkoły są od lat 
głównym współorganizatorem ceremonii 
i stałym opiekunem Cmentarza. 

Także i w tym roku nasza młodzież nie 
tylko prowadziła całą uroczystość, ale 
też wzbogaciła ją krótkim występem ar-
tystycznym. Nasi podopieczni pięknie 

zaśpiewali piosenkę „Dom”, wykonywa-
ną przez Cleo oraz wyrecytowali wiersz 
Antoniego Słonimskiego pt. „Polska”. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
z uroczystości w Lommel na naszym 
Facebooku szkolnym. 

Dzień Patrona Naszej Szkoły – generała Stanisława Maczka 

Tradycyjnie, w ostatnią sobotę wrze-
śnia w naszej szkole odbywa się Dzień 
Patrona. W ten sposób chcemy upamięt-
nić postać generała Stanisława Maczka 
i historię 1 Dywizji Pancernej, którą 
dowodził. 

Jak wyglądały nasze obchody? W jaki 
sposób czciliśmy pamięć jednego z naj-
znamienitszych generałów w polskiej 
historii – tego, który nie przegrał żad-
nej bitwy? Przypominając o jego najwy-
bitniejszych dokonaniach!!! Uczniowie 
tworzyli przepiękne lapbooki mówiące 
o tym, kim był generał Maczek i czego 
dokonała dowodzona przez niego dy-
wizja. Prace wykazały niewątpliwie kre-
atywność i zdolności twórcze naszych 
podopiecznych. Mamy też nadzieję, że 
dzięki naszej lekcji o generale Stanisławie 

Maczku uświadomili oni sobie jeszcze le-
piej wkład polskich żołnierzy w wyzwole-
nie Flandrii w czasie II wojny światowej, 
rozbudzając jednocześnie swoją dumę z 
bycia Polakami – rodakami bohaterów. 



Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizjii Pancernej 
Belgia wraz z Grupą Rekonstrukcyjną Pierwszej 
Dywizji Pancernej "Antwerpia" ma przyjemność 
poinformować wszystkich chętnych o zbliżających 
się wydarzeniach związanych z upamiętnieniem 
1 D. Panc. 

W najbliższym czasie przewidywane daty to:
 01.11.    11:00    Stekene
 01.11.    11:00    Gent
 11.11.    11:00    Tielt

Po szczegółowe informacje dotyczące obchodów 
zapraszamy na facebooka grupy: 
Grupa Rekonstrukcyjna Pierwszej Dywizji Pancernej "Antwerpia".

Kontakt z grupą rekonstrukcyjną możliwy jest za pomocą 
portalu Facebook jak również pod adresem e-mail: 
info@rg1eppanc.be

 

U nas pracujesz z uśmiechem! 
 

Lubisz wykonywać prace domowe?   
Cechuje Cię sumienność i staranność? 
 

Dołącz do nas!  
 

Pracuj w zaufanej  i stabilnej firmie.  
 

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

  

CZY WIESZ ŻE: 
• Czeki elektroniczne rejestrujemy za Ciebie.  

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

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

 

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

 
 

Zadzwoń, przekonaj się  
i pracuj od jutra z uśmiechem! 

Dowiedz się szczegółów 

0465 08 86 07 
www.polishathome.be   

Biuro:  
Sint-Denijslaan 3 bus 202, 9000 Gent 

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

 

 

 

 

Miło będzie Ciebie poznać !  
Jolanta, Katelijn, Sylwia i Manuela 
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 Listopadowe wspomnienia 
z historii 
11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W 
tym dniu skończyła się I wojna światowa, a tym samym nasze nadzieje na odzy-
skanie wolności przestały być tylko marzeniem. Europa wstąpiła na drogę budo-
wy powojennego ładu, w którym miało znaleźć się miejsce także dla niepodległej 
Polski. 

Narodowe Święto 
Niepodległości
Polska zniknęła z mapy Europy i świata 
w 1795 r., gdy Rosja, Prusy i Austria do-
konały III rozbioru. Przez 123 lata nasi 
przodkowie przelewali krew za utraconą 
Ojczyznę. Ani Prusakom, ani Rosjanom 
i Austriakom w ramach procesu rusyfi -
kacji i germanizacji nie udało się rzucić 
Polaków na kolana. Dzięki odwadze i 
bohaterstwu powstańców styczniowych, 
listopadowych, frontowych żołnierzy i 
działaczy podziemia dzisiaj możemy 
mówić po polsku, mamy swoją fl agę, 
godło i jesteśmy z tych symboli dumni. 

Narodowe Święto Niepodległości zostało 
ustanowione 23 kwietnia 1937 r., prawie 
dwadzieścia lat po odzyskaniu niepod-
ległości. Do wybuchu II wojny świato-
wej obchodzono je tylko dwa razy. W 
czasach PRL-u organizowane tego dnia 
patriotyczne manifestacje były brutalnie 
tłumione przez ZOMO, a ich uczestnicy 
aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Obchody zostały przywrócone dopiero 
w wolnej Polsce w 1989 r. przez Sejm 
RP IX kadencji. 

„Dzień 11 listopada, jako rocznica od-
zyskania przez Naród Polski niepodle-

głego bytu państwowego i jako dzień 
po wsze czasy związany z wielkim imie-
niem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego 
Wodza Narodu w walkach o wolność 
Ojczyzny – jest uroczystym Świętem 
Niepodległości” (sejm.gov.pl). 

Zakończenie 
I wojny światowej 
11 listopada 1918 r., w kolejowym wago-
nie, niedaleko Compiegne pod Paryżem, 
podpisano rozejm, który zakończył 
pierwszą wojnę światową. Walczyło w 
niej prawie 60 milionów żołnierzy, z 
czego dziesięć milionów zginęło, a ponad 
dwadzieścia milionów zostało rannych. 
Była to pierwsza wojna w dziejach świata 
tocząca się nie tylko na polach bitwy, ale 
również w fabrykach i laboratoriach. Po 
raz pierwszy zastosowano też samoloty, 
łodzie podwodne, czołgi i gazy bojowe. 

Wojna spowodowała ogromne zniszcze-
nia i straty. Po zakończeniu działań wo-
jennych gospodarki wielu krajów trzeba 
było przestawić z wojennej na pokojową, 
nastąpiło niespotykane dotąd bezrobocie. 
Zniszczone były ziemie uprawne, zabytki 
zdewastowane, miasta zrujnowane. W 
całej Europie nastąpił wielki kryzys go-
spodarczy. 

Zmienił się układ sił w Europie. Upadły 
trzy cesarstwa: Niemcy, Austro-Węgry i 
Rosja. Niepodległość odzyskały: Polska, 
Belgia, Czechosłowacja, Austria, Węgry, 

Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia. 
Jednym z największych skutków poli-
tycznych była rewolucja bolszewicka w 
Rosji. Nie minęło więcej niż trzydzieści 
lat, gdy ponad jedna trzecia świata zna-
lazła się pod panowaniem komunizmu. 

Niemcy obciążono odpowiedzialnością 
za wybuch wojny. Na rzecz Francji stra-
ciły Lotaryngię, Alzację i kopalnie nad 
Zagłębiem Sary. Pomorze Gdańskie i 
Wielkopolska znalazły się w Polsce, a 
Gdańsk stał się Wolnym Miastem. O 
przynależności Warmii i Mazur miały za-
decydować plebiscyty. Szlezwik-Holsztyn 
powrócił do Danii. Okręgi Eupen i 
Malmeda przyłączono do Belgii. 

Niemcy musiały się zrzec wszystkich 
posiadłości kolonialnych, co spowo-
dowało wytyczenie nowych granic w 
Afryce i Azji. Armia niemiecka miała 
zostać zredukowana do ilości 100 tysię-
cy żołnierzy, ograniczono wielkość fl oty 
wojennej, zniesiono powszechną służbę 
wojskową, zakazano posiadania samolo-
tów bojowych. 

Na mocy traktatu w Wersalu przegra-
ne Niemcy zostały obciążone obowiąz-
kiem wypłaty reparacji wojennych. 
Międzysojusznicza Komisja ustaliła ogól-
ną sumę reparacji na 132 mld marek 
w złocie. W 1921 r. Niemcy wpłaciły 
pierwszą ratę w wysokości 1 mld marek 
w złocie, jednak już od początku następ-
nego roku przerwano spłacanie odszko-

Narodowe Święto 
Niepodległości
Narodowe Święto 
Niepodległości
Narodowe Święto 

Polska zniknęła z mapy Europy i świata 
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dowań, ponieważ kraj nie posiadał wy-
starczających zdolności płatniczych. 

Dwukrotnie zmieniano zasady wypłaty 
reparacji, zmniejszając ich całkowitą su-
mę do 112 mld marek w złocie. Według 
różnych wyliczeń Republika Weimarska 
do 1932 r. zapłaciła ok. 25-30 proc. pier-
wotnie przewidywanej kwoty odszko-
dowań. Po dojściu Hitlera do władzy 
wypłaty zostały wstrzymane. Ostatnią 
transzę odszkodowań w wysokości 70 
mln euro Bundesbank przelał na kon-
ta rządów Wielkiej Brytanii i Francji w 
2010 roku. 

Potęga państwa niemieckiego, chociaż 
w dużym stopniu ograniczona, nie zo-
stała całkowicie złamana. Dwadzieścia 
jeden lat później hitlerowskie Niemcy 
po raz drugi wywołały wojnę światową. 
A jej okrucieństwa i skutki przewyższały 
wszystkie, jakich do tej pory doświad-
czyła ludzkość. 

Powstanie 
Listopadowe i wojna 
polsko-rosyjska 
W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. 
w Warszawie rozpoczęło się Powstanie 
Listopadowe przeciwko rosyjskiemu 
zaborcy. W grudniu Sejm wydał mani-

fest obwieszczający powstanie narodowe 
przeciw Rosji. Po nieudanych próbach 
rokowań z carem Rosji 25 stycznia 1831 
r., Sejm ogłosił detronizację Mikołaja I i 
dynastii Romanowów z tronu polskiego. 
Władzę sprawował powołany przez Sejm 
Rząd Narodowy. 

Konsekwencją tego narodowego zrywu 
była wojna polsko-rosyjska. W począt-
kach lutego 1831 r. na teren Królestwa 
Polskiego wkroczyła ponad 115-tysięczna 
armia rosyjska dowodzona przez Iwana 
Dybicza. Naprzeciw niej stanęła znacznie 
mniej liczna armia polska. Do pierwszej 
bitwy doszło pod Stoczkiem, gdzie woj-
sko polskie pod dowództwem gen. Józefa 
Dwernickiego pokonało Rosjan. Kolejne 
walki miały miejsce pod Dobrem, 
Wawrem i Białołęką. Armia rosyjska 
przesuwała się w kierunku Warszawy. 

25 lutego doszło do bitwy pod 
Grochowem. Polacy, w sile 40 tysięcy, 
pod dowództwem gen. Chłopickiego 
starli się z 60 tysięczną armią przeciwni-
ka. Bitwa zmusiła obie strony do odwro-
tu i uniemożliwiła wojskom rosyjskim 
szturm Warszawy. Gen. Chłopicki został 
ciężko ranny, a jego następcą został gen. 
Jan Skrzynecki, który niechętnie podpo-
rządkowywał się rozkazom naczelnego 
dowództwa. 

26 maja pod Ostrołęką Rosjanie rozgro-
mili wojska powstańcze. Wyjątkowym 
bohaterstwem w tej walce odznaczył 
się gen. Józef Bem. Natomiast gen. 
Skrzynecki wykazywał się coraz większą 
nieudolnością i bezczynnością. Po fali 
protestów 11 sierpnia Sejm zdymisjo-
nował Skrzyneckiego i powierzył do-
wództwo gen. Janowi Krukowieckiemu, 
doświadczonemu żołnierzowi, który jed-
nak zamiast przygotowywać wojska do 
obrony stolicy, zaczął urzędowanie od 
rozliczania się ze wszystkimi. 

6 września Rosjanie uderzyli na 
Warszawę. W zaciętych i krwawych 

walkach poległ między innymi gen. 
Józef Sowiński, dowódca obrony Woli, 
bohater wojen napoleońskich. Z rozka-
zu gen. Krukowieckiego przez cały czas 
prowadzone były rozmowy z Rosjanami 
na temat kapitulacji i zakończenia wojny. 
7 września Sejm odebrał generałowi wła-
dzę, ale na ratunek Warszawy było już 
za późno. 5 października wojsko złożyło 
broń. Wojna zakończyła się klęską. 

Konstytucja polska przestała obowiązy-
wać, administrację państwową przejęli 
Rosjanie, rozwiązano Sejm i wojsko 
polskie. Rozpoczęła się rusyfikacja kraju. 
Tysiące ludzi, w tym politycy i przywód-
cy wojskowi, wyjechało z Polski. Rosjanie 
skonfiskowali ich majątki, a tych, którzy 
pozostali w kraju, aresztowali i zsyłali na 
Syberię i Kaukaz. To wtedy została wy-
budowana Cytadela Warszawska (miej-
sce straceń) jako symbol przestrogi dla 
Polaków, aby nie próbowali po raz kolej-
ny rozpoczynać walki przeciwko zaborcy. 

Do klęski powstania przyczyniła się nie 
tylko słabość militarna polskiej armii, nie 
tylko brak odpowiednich funduszy, ale 
także nieudolność i niekompetencja naj-
wyższych rangą dowódców i polityków. 
Powstanie było wielką nadzieją na odzy-
skanie niepodległości. Szansa niestety zo-
stała zaprzepaszczona. Nie dla wszystkich 
najważniejsza była Ojczyzna. 

Anna Janicka

Józef Piłsudski, autorstwa Witold Pikiel, 
commons.wikimedia.org

pl.wikipedia.org
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Mężczyzna na skraju załamania 
Kryzys męskości wydaje się być w pełnym rozkwicie, możemy powiedzieć, że 
zagląda do nas zewsząd. Nie tylko z filmów, seriali czy książek, ale przede wszyst-
kim widać ową wojnę płci w naszym codziennym życiu. Zmienia się układ relacji 
damsko-męskich, coraz mocniej kwestionowane są ustalenia dotyczące pełnio-
nych ról w rodzinie jak i w ogóle znaczenia rodziny w życiu każdego z nas. Taki 
stan rzeczy bez wątpienia rodzi emocjonalne turbulencje. 

Kobiety skarżą się na 
swoich partnerów twier-
dząc, że w dużej mierze 
przyczyniły się do takiej 
sytuacji mamusie wycho-
wujące swoich synków na 
niedojrzałych i nieodpo-
wiedzialnych mężczyzn. 
Jest w tym dużo prawdy, a 
jako konsekwencję takiego 
wychowania mamy mło-
dych mężczyzn, których 
męskość we wczesnych 
latach rozwoju została zła-
mana. 

Bo syn albo miał bronić 
matkę przed ojcem i bę-
dąc traktowanym przez 
nią przedmiotowo oraz 
instrumentalnie nie miał 
własnej przestrzeni do te-
go, aby dojrzeć. Nie mógł 
zajmować się sobą, bo mu-
siał zajmować się matką. 
Często w ogóle zastępował rodzicielce 
męża i życiowego partnera. Partnera, 
któremu mogła się zwierzać, wypłakiwać, 
czy też w wielu sprawach radzić, gdy ten 
właściwy mąż był z różnych powodów 
nieobecny. Pił, romansował, pracował za 
granicą, a często dlatego, że po prostu 
opuścił rodzinę. 

Albo dla odmiany syn wychowywany sil-
ną, twardą ręką rodzicielki, krytykowany 
i poniżany musiał być słaby, aby spełnić 
jej oczekiwania. I dziś to on tylko ma-
rzy, aby się porządnie upić z kumplami, 

wyjechać gdzieś na koniec świata i aby 
nikt od niego niczego nie chciał i nie 
wymagał. Taki mężczyzna niby działa, 
niby chce się prawdziwie zaangażować, 
ale tak nie do końca, żeby jakaś furtka 
została. I nawet gdy jest już w związku, to 
jest wycofany. De facto jego w tej relacji 
nie ma. Partnerki takich mężczyzn wie-
dzą o tym najlepiej. Często stoi za tym 
mechanizm dominującej matki. Bo jak 
matka rządziła wszystkim w domu, to 
on chce mieć taką samą żonę, jak ona. 
I wtedy nic nie będzie musiał w domu 
robić, ani nad niczym się zastanawiać. 

Kiedy pojawia się dziecko, 
sytuacja staje się tylko gorsza. 
Mężczyzna zaczyna być za-
zdrosny, popada w stany de-
presyjne, nie umie odnaleźć się 
w nowej roli. Bo jak on ma 
być teraz ojcem, skoro jest syn-
kiem? W takiej relacji nie ma 
mowy o symetrii. Jest dawczy-
ni i jest biorca. Najczęściej ta-
ki układ się wypala, ponieważ 
kobieta czuje się przeciążona, 
a po jakimś czasie całkowicie 
wyeksploatowana i najczęściej 
odchodzi. 

Jest także wcale niemała grupa 
mężczyzn, którzy ze szczerego 
serca nienawidzą swoich ma-
tek. I ci z kolei w ogóle nie 
są zainteresowani posiadaniem 
żony. Kochanka, a nawet wiele 
kochanek – tak, ale nic więcej. 
Kobieta dla nich stanowi jedy-
nie obiekt seksualny, cała reszta 

pod tytułem „rodzina, dzieci” zupełnie 
ich nie interesuje. 

Jako psycholog spotykam się regularnie 
z taką mniej więcej sceną: ona mówi, że 
on czegoś robi za mało, czegoś za dużo, a 
jeszcze czegoś w ogóle nie robi, a przecież 
powinien. Że nie dba, nie pielęgnuje, nie 
pomaga przy dzieciach. I tak się rozpo-
czyna cała litania zarzutów. On siedzi, 
czasem zaprzecza, czasem nie, bywa 
różnie. Próbuje się w tej sytuacji jakoś 
odnaleźć. I odnaleźć się w potrzebach 
tej kobiety. Z różnym skutkiem, choć 
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raczej niekoniecznie dobrym, ponieważ 
obydwoje są w małżeńskim kryzysie. 

Nie rozmawiają ze sobą, a w każdym ra-
zie nie rozmawiają o sprawach dla nich 
ważnych, ważnych dla rozwoju relacji. 
Ona często po latach milczenia, zapra-
cowania, wychowywania dzieci próbuje 
w gabinecie psychologicznym swojego 
mężczyznę jakoś zdefiniować, powiedzieć 
mu, co męskie, a co nie i co on ma ro-
bić, a on próbuje się w te oczekiwania 
wpasować. I podczas tej pierwszej próby 
rozmowy widać, jak mocno oni się od 
siebie przez lata oddalili. I jak bardzo nie 
znają siebie i swoich potrzeb. 

Żyjemy w czasach nieobecnych ojców. 
Niby tam gdzieś był, dużo pracował, mu-
siał zarabiać, więc rzadko był w domu, 
co często było mu na rękę. Albo poszedł 
w alkohol i w ogóle go nie było. No 
a potem ci młodzi mężczyźni, synowie 
swoich nieobecnych ojców, wychowani 
z takim wzorcem mężczyzny, są niezaan-
gażowanymi partnerami i równie nieza-
angażowanymi ojcami dla swoich dzieci. 

Świat się bardzo szybko zmienia i dziś 
mężczyzna musi się zdefiniować na 
nowo. Odnaleźć w zupełnie nowym 
układzie sił, w którym kobiety stały 
się niezależne i samowystarczalne. I na-
wet jeśli nie wszystkie i nie zawsze, to 
z pewnością o wiele częściej niż jeszcze 
kilka dekad temu. Przez całe wieki męż-
czyźni czuli się lepsi od kobiet i o swoją 
„wyższą, ważniejszą” w ich mniemaniu 
pozycję wcale nie musieli z kobietami 
rywalizować, ponieważ wspierała ich 
patriarchalna kultura. 

A dziś ani model silnego, nieokazującego 
słabości macho, ani też model mężczyzny 
metroseksualnego skupionego na własnej 
cielesności i atrakcyjności się nie spraw-
dza. No i tak mężczyzna wisi gdzieś po-
między partnerskim modelem podziału 
obowiązków i otwartości emocjonalnej, 
a zachowaniem patriarchalnych wzorców. 

Kobiety narzekają, że nie ma fajnych 
mężczyzn, a mężczyźni skarżą się, że nie 
rozumieją kobiet. I znajduje to odzwier-
ciedlenie w statystykach, które wyraźnie 
pokazują, że wiele małżeństw nie dotrwa 
do trzeciej rocznicy ślubu, jak również 
że to właśnie kobiety są inicjatorkami 
tychże rozwodów. 

Gdyby jednak na kryzys męskości spoj-
rzeć jako szansę, która pozwoli mężczy-
znom się rozwijać, przestać wypierać się 
swoich uczuć i nieustannie coś światu 
udowadniać? Kryzys nie jest, jak myślą 
niektórzy mężczyźni, zamachem na ich 
dobre samopoczucie, pewność i wiarę w 
siebie. Wręcz przeciwnie. Kiedy pytam 
kobiety o to, czego oczekują od partnera, 
one przede wszystkim mówią o poczu-
ciu bezpieczeństwa i o tym, aby on ją 
kochał. Niby nie tak dużo, a jakie to 
trudne do spełnie-
nia. Jeśli się jednak 
przyjrzeć proble-
mowi głębiej, to 
chodzi o przekaz 
„my”, gdzie nie ma 
rządzącego ani rzą-
dzonego, gdzie nikt 
na nikim nie musi 
się nadmiarowo 
opierać. I wtedy 
„oni” są obydwoje 

zainteresowani budowaniem wspólnego 
życia. 

Kobiety zrobiły wiele, aby wyzwolić się 
z pułapki patriarchalnych stereotypów. 
Kryzys męskości może być szansą dla 
mężczyzn, by również się wyzwolić i 
przejść do partnerstwa. Do partner-
stwa, w którym odpowiedzialność dzie-
limy tak, jak się umówiliśmy, albo tak, 
jak się to naturalnie ułożyło i obydwoje 
się z tym dobrze czujemy. Gdzie nikt 
niczego robić nie musi, ale robi, bo tak 
chce i jest to na rzecz naszego wspólne-
go dobra. Partnerstwo polega na tym, że 
nie ma przemocy, ale także i uników z 
żadnej strony, jest za to obopólna chęć 
budowania wspólnego życia dwóch doj-
rzałych osób. 

Aleksandra Szewczyk, psycholog
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 Pluszowe misie, miśki i misiaczki 
W każdym domu: na półce, na kanapie, w pudełku na strychu albo w dziecinnym 
łóżeczku mieszka miś. Mały, bury, z klapniętym uszkiem, czy też sławny jak Kubuś 
Puchatek. Miś nie jest zwykłą, pluszową zabawką. Jest do tulenia i kochania 

Niezwykła historia 
pluszowej zabawki 
Dzień Pluszowego Misia obchodzimy 
25 listopada. Święto zostało ustano-
wione w 2002 roku w setną rocznicę 
wyprodukowania pierwszego plu-
szowego misia. Niemałą rolę w tej 
historii odegrał prezydent Stanów 
Zjednoczonych Th eodore Roosevelt. 
W 1902 roku prezydent wybrał się wraz 
z grupą przyjaciół i znajomych na polo-
wanie. Podczas wyprawy postrzelono 
małego niedźwiadka. Prezydent, uj-
rzawszy przerażone zwierzątko kazał 
natychmiast się nim zająć i uwolnić. 

To wydarzenie zilustrował Clifford 
Berryman, a jego grafi ka opublikowana 
została w dzienniku „Th e Washington 
Post”. Jeden z czytelników gazety, nie-
jaki Michtom – wytwórca zabawek z 
Brooklynu, za zgodą Roosevelta rozpo-
czął produkcję niedźwiadków o nazwie 
Teddy Bear (Teddy, to zdrobniałe imię 
prezydenta), które do dziś w języku angiel-

skim jest określeniem wszystkich pluszo-
wych misiów. Prezydent zaś skwitował 
całą historię takimi słowami: „Nie sądzę, 
żeby moje imię było wiele warte w tym 
niedźwiedzim interesie”. Dzisiaj już wie-
my, jak bardzo się mylił. 

Pan Michtom z Brooklynu w ciągu 
kilku lat stał się potentatem w tej bran-

ży i właścicielem fi rmy „Ideal”, jednej 
z najbardziej znanych na świecie fi rm 
produkujących misie. 

Jest jeszcze jedna historia związana z 
pluszowym misiem. W XIX wieku, w 

Niemczech, sparaliżowana na skutek 
choroby Heinego-Medina Margarete 
Steiff , szyła przeróżne pluszowe zwie-

rzątka. W 1880 roku jej siostrzeniec 
Richard Steiff  wpadł na pomysł, aby 
ulepszyć konstrukcję szytych zabawek 
i w  wirtemberskiej miejscowości 
Giengen an de Brenz, niedaleko gra-
nicy bawarskiej, założył fi rmę produ-

kującą zabawki. 

Pluszaki wystawiono w 1903 roku na 
targach w Lipsku. Zainteresowali się 
nimi Amerykanie, którzy złożyli panu 
Steiff  atrakcyjną ofertę. Misie w ilości 
3 tysięcy sztuk popłynęły za ocean i od 
razu zdobyły dużą popularność. Firma 
Steiff a nadal istnieje i zajmuje się pro-
dukcją pluszaków. 

Przez lata pluszowy miś stał się jednym 
z najważniejszych symboli pop kultury. 
Był i jest bohaterem niezliczonej ilości 
książek i bajek. Możemy go zobaczyć 
na zeszytach, tornistrach czy koszulkach. 
Pomimo coraz atrakcyjniejszych i nowo-
cześniejszych zabawek moda na misia nie 
przemija. Trudno wyobrazić sobie bez 
niego świat. Jest beztroskim towarzyszem 
zabawy i przyjacielem wszystkich dzieci, 
symbolem dobra, miłości, ciepła i opie-
kuńczości. Nic więc dziwnego, że często 
misie z dzieciństwa towarzyszą nam rów-
nież w dorosłym życiu. 

Barbara Kamińska

Dzień Pluszowego Misia obchodzimy 
25 listopada. Święto zostało ustano-
wione w 2002 roku w setną rocznicę 
wyprodukowania pierwszego plu-

Zjednoczonych Th eodore Roosevelt. 
W 1902 roku prezydent wybrał się wraz 
z grupą przyjaciół i znajomych na polo-
wanie. Podczas wyprawy postrzelono 
małego niedźwiadka. Prezydent, uj-
rzawszy przerażone zwierzątko kazał 
natychmiast się nim zająć i uwolnić. 
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z najbardziej znanych na świecie fi rm 
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pluszowym misiem. W XIX wieku, w 

Niemczech, sparaliżowana na skutek 
choroby Heinego-Medina Margarete 
Steiff , szyła przeróżne pluszowe zwie-

rzątka. W 1880 roku jej siostrzeniec 
Richard Steiff  wpadł na pomysł, aby 
ulepszyć konstrukcję szytych zabawek 
i w  wirtemberskiej miejscowości 
Giengen an de Brenz, niedaleko gra-
nicy bawarskiej, założył fi rmę produ-
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 Europejska Wyższa Szkoła Prawa 
i Administracji Filia w Brukseli 
Od ponad dwudziestu lat kształcimy specjalistów prawa polskiego i międzynaro-
dowego, przyszłych adwokatów, radców prawnych oraz ekspertów w dziedzinie 
administracji europejskiej. Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej 
oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi studenci wyrastają na prawdziwych 
liderów w swych dziedzinach. 

Uczelnia oferuje wykształcenie, które od-
powiada na potrzeby rynku i zaspokaja 
oczekiwania potencjalnych pracodawców, 
czego najbardziej wymiernym dowodem 
są statystyki, obrazujące losy zawodowe 
jej absolwentów, publikowane rokrocz-
nie w ramach Ogólnopolskiego Systemu 
Monitorowania Ekonomicznych Losów 
Absolwentów (ELA). 

W 2016 r. absolwenci EWSPA osiągali 
najwyższe zarobki i najszybciej, po uzy-
skaniu dyplomu, podejmowali zatrud-
nienie w swoim zawodzie, a w kolejnych 
latach Uczelnia nadal utrzymuje się w 
czołówce rankingu. 

Program studiów na kierunku Prawo za-
kłada trójstopniowy system zdobywania 

wiedzy, umiejętności i kwalifi kacji spo-
łecznych w ramach wykładów, ćwiczeń 
oraz zajęć tutorskich, podczas których 
studenci pod opieką prawników-prak-
tyków kształtują praktyczne umiejętno-
ści stosowania prawa, rozwiązując kazusy 
lub uczestnicząc w realnych rozprawach 
sądowych lub ich symulacjach w salach 
wykładowych. 

Zdobądź praktyczną wiedzę i wkrocz
na międzynarodowy rynek pracy

wyprzedzając konkurencję

STUDIUJ ADMINISTRACJĘ
EUROPEJSKĄ W BRUKSELI!

FILIA W BRUKSELI

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA
PRAWA I ADMINISTRACJI

KIERUNKI
STUDIÓW

PRAWO LUB ADMINISTRACJA
EUROPEJSKA Z MOŻLIWOŚCIĄ
STUDIOWANIA W RAMACH ITS

TRYB STUDIÓW

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

INDYWIDUALNY TOK
STUDIOWANIA

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

+48 697 305 309

rekrutacja@ewspa.edu.pl

www.rekrutacja.ewspa.edu.pl
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Zajęcia tutorskie wspierają studentów 
w procesie przygotowania do wejścia 
na trudny rynek pracy, ale również sta-
nowią formę dodatkowych konsultacji 
do tematyki wykładów przewidzianych 
programem studiów. 

Nasza oferta zawiera: 
• Jednolite magisterskie studia na kie-

runku Prawo oraz I stopnia na kie-
runku Administracja Europejska w 
Brukseli. 

• Studia podyplomowe, a także specja-
listyczne kursy i szkolenia. 

Pod auspicjami  EWSPA funkcjonu-
je również Liceum dla Dorosłych w 
Szczecinie. 

Oferta dydaktyczna EWSPA przewiduje 
realizację procesu kształcenia w formie 
tradycyjnej, jak również w formule 
distance learning, która umożliwia naukę 

z dowolnego miejsca na świecie dzięki 
metodom i technikom kształcenia na 
odległość. 

Głównym założeniem programowym 
studiów na kierunku Administracja 
Europejska w Brukseli jest przygotowa-
nie absolwentów do działania w szeroko 
rozumianych instytucjach życia publicz-
nego, a w szczególności w strukturach 
administracji publicznej na wszystkich 
szczeblach, w tym lokalnym, regional-
nym, krajowym oraz europejskim i 
międzynarodowym. Studia oferują wie-
dzę, umiejętności i kompetencje, które 
zostaną przez absolwentów wykorzystane 
również w pracy w innych sektorach: po-
zarządowym i prywatnym – lub na styku 
tych sektorów. 

W naszym Domu Polskim EWSPA 
Bruksela odbyło się do tej pory wie-
le wernisaży, spotkań autorskich oraz 

warsztatów tematycznych  (zachęcamy 
do zapisania się na nasz newsletter). 
www.dompolskibxl.be 

We wrześniu tego roku gościliśmy 
Krakowski Teatr Komedia ze spektaklem 
JP2 Oczekiwane Pokolenie w ramach 
projektu 100 lat Radości z Niepodległości. 
www.ewspa.edu.pl 

Małgorzata Wilk 
Pełnomocnik EWSPA w Brukseli
Dyrektor Domu Polskiego przy EWSPA 

GSM: +32475868513
E-mail: dompolskibxl@gmail.com 
E-mail: bruksela@ewspa.edu.pl 

Adres: 
EUROPEAN SCHOOL of LAW 
and ADMINISTRATION
Rue Emile Feron 153, 
1060 Bruxelles 

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!
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Wirtualna pamięć o zmarłych 
„Historię tworzą ludzie, o których pamięć należy zachować dla przyszłych po-
koleń. Na wirtualnym cmentarzu w wirtualnym świecie przetrwamy do końca 
dziejów ludzkości dzięki internetowi, który przechowa informacje o nas i naszych 
bliskich” (wirtualnycmentarz.pl). 
Coraz więcej Polaków ma groby swo-
ich bliskich na internetowym cmentarzu, 
który można odwiedzać bez wychodze-
nia z domu, wirtualnie złożyć na nim 
kwiaty, zapalić świeczkę i zamieścić 
wspomnienia. Nikt nie zniszczy grobu, 
nie ukradnie kwiatów i zniczy. Co roku 
liczba osób, korzystających z cmentarzy w 
sieci, jest coraz większa. Stron o tematyce 
funeralnej jest dużo i wciąż tworzone są 
kolejne. 

Internetowe nekropolie powstały przede 
wszystkim z powodu problemów z do-
tarciem na realne cmentarze. Są osoby, 
które zmarłych mają bardzo daleko i nie 
mogą odwiedzać ich grobów. Są i tacy, 
których przodkowie nie żyją od lat, a oni 
chcą w jakiś sposób o nich pamiętać, 
gdyż nie wiedzą, gdzie w realu znajdują 
się ich groby. 

Z wirtualnych usług korzystają też ludzie 
zapracowani, chorzy, a także ci, którzy 
nie lubią demonstracyjnego odwiedza-
nia grobów bliskich. Dla nich jest to 
duże ułatwienie i jednocześnie sposób 
na pielęgnowanie wspomnień po zmar-
łych osobach. 

Na wirtualnym cmentarzu można po-
chować swoich bliskich, utrwalić pamięć 
o bardzo odległych przodkach i tych 
zmarłych niedawno. Na cmentarzu w 
Internecie swoje groby mają m.in. Marek 
Grechuta, John Lennon czy Luciano 
Pavarotti. 

„Nasz cmentarz daje możliwość wizuali-
zacji pamięci w formie grobów i epita-
fiów, jak i możliwość zapalenia świeczki 
czy złożenia kwiatów, co jest dowodem 

pamięci o bliskich, którzy 
umarli. Możemy pochować na-
szych bliskich na Wirtualnym 
Cmentarzu, tak jak w świecie 
realnym: w grobie pojedynczym, 
podwójnym, rodzinnym, kata-
kumbach. Wszyscy nasi bliscy, 
rodzina i przyjaciele będą w 
jednym miejscu bez względu na 
to, gdzie i kiedy żyli oraz gdzie 
i kiedy zmarli” (wirtualnycmen-
tarz.pl). 

Wirtualny 
cmentarz 
Jest czynny całą dobę. Wystarczy się za-
rejestrować, uiścić niewielką opłatę i już 
można „wybudować” na takim cmenta-
rzu grób osoby zmarłej, zamówić grób 
dla siebie, swoich bliskich lub przyjaciół. 
Można samemu zaprojektować wygląd 
grobu i specjalny nagrobek w wybranej 
przez siebie formie. Nagrobki mogą być 
pojedyncze, podwójne, rodzinne, proste 
i bardziej ozdobne. 

Można je opatrzyć zdjęciem zmarłego, 
biografią, wystawić księgę kondolencyj-
ną, napisać własny nekrolog, zapalać wir-
tualne znicze i układać wirtualne kwiaty. 
Do tego wybrać nastrojową muzykę w 
tle, a także pogodę i porę dnia, kiedy 
nekropolię odwiedzamy. Możemy nawet 
spocząć w katakumbach albo w grobow-
cu dla VIP-ów. Odwiedzić można także 
groby innych osób. 

Tego typu usługi oczywiście kosztują. Na 
jednych portalach postawienie nagrobka 
jest bezpłatne, na innych kosztuje 5, 10, 
czy 15 zł. Miejsce na wirtualnym cmen-

tarzu, umożliwia-
jące zamieszczenie 
na przykład elek-
tronicznego ne-
krologu, kosztuje 
25 złotych płatne 
SMS-em. Grób 
VIP, czyli taki za-
projektowany na 
specjalne życzenie 
klienta to koszt 
przynajmniej 300 
złotych. Zapalenie 
znicza i kwiaty – to 

wydatek od 9 do 50 zł. Wszystko zależy 
od tego, przez jaki czas ozdoby mają leżeć 
na grobie. 

Wirtualny cmentarz oferuje opiekę nad 
grobami w formie dekoracji, sprzątania 
nagrobka czy porządkowania kwatery. 
W wirtualnym sklepie można kupić 
także świeże kwiaty i znicze. Zapalona 
świeczka, symbol pamięci o zmarłych, 
w internecie często zamienia się w znaki: 
[*] albo [‘]. Znicze i świeczki wyglądają 
jak prawdziwe. W sieci są miliony takich 
symboli pamięci o zmarłych. 

Jedne wirtualne cmentarze mają formę 
wyszukiwarek zmarłych, gdzie każdy ma 
swój grób z informacjami osobowymi, 
biografią, wspomnieniami, kondolencja-
mi, zdjęciami i zapisami. Inne umożli-
wiają dodawanie plików dźwiękowych, 
jeszcze inne przypominają symulacje gry 
komputerowej: przez bramę wchodzimy 
w przestrzeń, na której znajdują się na-
grobki. Są też internetowe nekropolie, 
gdzie nie ma nagrobków, tylko elek-
troniczne nekrologi, czasem opatrzone 
graficznymi ozdobami. 
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Na wirtualnym cmentarzu można także 
pochować zwierzęta. Ceny usług, zwią-
zanych z internetowym „pochówkiem” 
zwierząt – praktycznie niezależnie od 
strony internetowej, są niższe, niż te 
dotyczące ludzi. Cmentarze zwierzęce 
są też dużo bardziej kolorowe, a wpisy 
odważniejsze w swojej formie. 

Psycholog społeczny profesor Zbigniew 
Nęcki mówi: – Przenosimy cały świat 
realny w okolice wirtualne, a przeżycie 
pozostaje podobne. Bo przeżycie to 
ludzka wyobraźnia. Więc jeśli jesteśmy 
na cmentarzu prawdziwym, to też mamy 
„wyobrażeniowy” kontakt ze zmarłymi. 
Podobnie dzieje się, gdy zapalamy świecz-
kę na ekranie komputera, wtedy kontakt 
także jest wyobrażeniowo-umysłowy. 
Więc zmienia się narzędzie, a sens, czyli 
chwila refleksji i wspomnienie – pozo-
staje ten sam (…). 

„Zapalanie zniczy w sieci czy pisanie 
wspomnień to dowód, że zastanawiamy 

się nad przemijaniem. Częściej myślimy 
o śmierci, niż to pokazujemy, a internet 
daje możliwość ujawnienia tych refleksji. 
Pokazuje, że mimo obecnego kultu ży-
cia, aktywności, ruchliwości, myślimy o 
śmierci i potrafimy wyrazić swój smutek, 
szacunek do zmarłych” – ocenia socjolog 
Jacek Kurzępa. 

Wirtualne cmentarze są formą wyraża-
nia i pielęgnowania pamięci o zmarłych. 
Jednak wirtualny świat nie zastąpi praw-
dziwego. Wprawdzie co roku wirtualne 
cmentarze odnotowują coraz większe 
zainteresowanie swoimi usługami, ale 
Polacy wciąż wybierają ten prawdziwy, 
realny cmentarz. 

– W internetowej nekropolii zawsze 
możemy sobie włączyć ulubioną mu-
zykę, dopasować wygląd cmentarza do 
naszych upodobań, a może nawet za-
mówić pogodę (oczywiście wirtualną) 
odpowiednią do nastroju. Nie mówiąc 
już o tym, że internetowych grobów nie 

trzeba sprzątać. W ten sposób pogrążamy 
się w świat, którego nie ma i tracimy coś, 
czego komputer – choć jest wspaniałym 
urządzeniem – dać nie może: kontakt 
z rzeczywistością – pisze ks. Andrzej 
Sapieha. 

Dla większości z nas prawdziwa obecność 
na cmentarzu, zapalenie znicza, chwila 
zadumy i skupienia na zmarłej osobie, 
nie jest w stanie mierzyć się z kilkoma 
kliknięciami na komputerze. Wyrazem 
szacunku do zmarłego jest dbanie o je-
go miejsce spoczynku na Ziemi. A my, 
Polacy, jesteśmy narodem bardzo przy-
wiązanym do pielęgnowania wspomnień 
i pamięci o zmarłych. 

Marzena Dobrowolska 

Źródła:  
gazetalubuska.pl,  

wirtualnycmentarz.pl, warszawa.tvp.
pl, polskieradio.pl, trojmiasto.pl,  

virtualheaven.pl
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 Jesienią niebo zachwyca! 
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno… 
Jęk szklany… płacz szklany… a szyby w mgle mokną 
I światła szarego blask sączy się senny… 
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny… 
Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze 
Na próżno czekały na słońca oblicze… […].
„Deszcz jesienny”, Leopold Staff 

Jesień jaka jest, 
wszyscy dobrze 
wiemy… 
Dzisiejszy deszczowy i ponury dzień 
nie nastrajał optymistycznie. Pogoda za 
oknem usypiała chyba wszystkich. Nic, 
tylko duży kubek kawy, ciepły koc i 
książka – to marzenie wielu przy takiej 
aurze. Niestety, teraz już wszyscy musimy 
przyzwyczaić się do takiej pogody… Tak 
było w zeszłą sobotę, tak jest i w tę, i tak 
będzie w następną. 

Jednak myśl o spotkaniu z dzieciakami, 
cudownymi czarodziejami zaklinającymi 
teraźniejszość, zmyła szybko nostalgiczny 
nastrój. Niepodważalne jest to, że nasza 
szkoła (przyp. red. Polska Szkoła im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven 
przy Stowarzyszeniu Daskalia) jest we-
soła, w zupełności wystarcza na poprawę 
nastroju i sprawdza się w każdej sytuacji! 

Sobota jak 
wszystkie inne… 
Wszyscy, ale to dosłownie wszyscy, od 
najmłodszych do najstarszych, od przed-
szkola do Masterclass witaliśmy wesoło 
i zabawowo (w zeszłą sobotę) począ-
tek nowego roku szkolnego. Tematem 
przewodnim były „stare zabawy naszych 
dziadków i rodziców”. I tak mogliśmy 
podpatrzeć, jak stary niedźwiedź łapie 
dzieci lub jak ser, co nie umiał, w szkole 
zostaje w kole… oraz na hulanki, swawo-
le i tańce przedszkolaków i wiele innych 
niezapomnianych zabaw! 

W każdym razie wszyscy uczniowie wraz 
z nauczycielami bawili się doskonale i 
chętnie zapraszali do zabawy najstarszych 
kolegów, skupionych nad zadaniami 
uczniów Masterclass. Po zajęciach po-
zytywnie nastawione dzieciaki mówiły, 
że lubią polską szkołę!!! i z błyszczącymi 
oczami wracały do domów. A wszyscy 
wiemy, że szczęście w oczach dziecka na-
leży do jednych z najważniejszych rzeczy 
na świecie. To, że możemy się do tego 
przyczynić, jest dla nas, wszystkich na-
uczycieli i rodziców, ogromnym plastrem 
miodu na serce. 

 Jesienią niebo zachwyca! 
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Jesienna radość 
edukacji 
Dzisiaj pierwszaki, pamiętając jesz-
cze poprzednie zajęcia, z przyjemno-
ścią wchodziły do klasy. Cudnie było 
przyglądać się ich małym rączkom ze 
skupieniem kaligrafującym poznane li-
terki. Słuchać śmiechu przy zabawie w 
Alfabet. Obserwując skupione buzie przy 
słuchaniu „Plastusiowego pamiętnika” – 

lektury, którą właśnie dzieci przerabiają. 
Wywiązała się ciekawa dyskusja, a dzieci 
z łatwością przedstawiały swoje spostrze-
żenia na temat przygód głównego bo-
hatera książki Marii Kownackiej. A ile 
było radości przy lepieniu kolorowego 
Plastusia z plasteliny! 

Tak więc, choć pogoda nas nie rozpiesz-
cza – w końcu to jesień – wszyscy zara-
żamy się od tych małych ludzi radością 

życia i odnajdujemy z powrotem ukrytą 
gdzieś we wnętrzu wiosnę… 

Grażyna Bułacińska-Drapik 
– nauczycielka edukacji wczesnoszkol-
nej w PS im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Leuven, wielbicielka historii  
i literatury, nieodkryta pisarka  
o romantycznym wnętrzu…
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 Porozmawiajmy o trzustce. Cz. II 
Przewlekłe zapalenie trzustki – PZT jest długotrwałym procesem zapalnym, który 
toczy się w miąższu trzustki. W Europie, w ciągu każdego roku PZT rozpoznaje 
się u kilku do kilkunastu osób na sto tysięcy mieszkańców. To poważna choroba, 
która może rozwijać się latami, lub dawać z pozoru niegroźne objawy typu bie-
gunki lub bóle brzucha. Dlatego choroba i dolegliwości z nią związane, zwykle są 
bagatelizowane, a nieprzyjemne objawy przypisywane niestrawności czy błędom 
żywieniowym. 

Jakie objawy ma 
przewlekłe zapalenie 
trzustki? Jak 
zdiagnozować PZT? Na 
czym polega leczenie 
choroby? 
Przewlekłe zapalenie trzustki to stan za-
palny, który prowadzi do nieodwracal-
nych zmian morfologicznych w obrębie 
tego narządu. Chorobie tej towarzyszy 
ból żołądka, a także postępująca niewy-
dolność zewnątrz- oraz wewnątrzwy-
dzielnicza funkcji trzustki. We wczesnym 
stadium choroby zmiany w narządzie 
widoczne są jedynie w badaniu histopa-
tologicznym czyli pod mikroskopem. W 
zaawansowanych przypadkach dochodzi 
do włóknienia trzustki ze zwapnieniem, 
zanikiem miąższu oraz poszerzeniem 
przewodów trzustkowych. 

Przyczyny 
przewlekłego 
zapalenia trzustki 
Najczęstszą przyczyną przewlekłego 
zapalenia trzustki w Polsce (ok. 80% 
przypadków) jest nadużywanie wyso-
koprocentowych napojów i choroba 
alkoholowa. Ryzyko PZT wzrasta przy 
systematycznym piciu nawet niewielkich 
dawek alkoholu (20 g czystego etanolu 
na dobę). Istotnym czynnikiem sprzyja-
jącym powstaniu choroby jest palenie pa-
pierosów, wysokokaloryczna dieta z dużą 
zawartością węglowodanów i tłuszczu, 
wady rozwojowe trzustki oraz zmiany, 

które w sposób przewlekły utrudniają 
odpływ soku trzustkowego. 

Objawy
Głównym objawem jest bardzo silny ból 
brzucha w śródbrzuszu, który pojawia się 
okresowo. Dolegliwości nie ustępują po 
zastosowaniu leków przeciwbólowych. 
Ból zwykle trwa wiele godzin. Może 
być opasujący bądź promieniować do 
kręgosłupa, pojawia się najczęściej po 
posiłku (największe nasilenie 15-30 mi-
nut po posiłku) i trwa od kilku godzin 
do kilku dni. Ma charakter nawracający. 
Ulgę może przynieść pozycja siedząca. 
Bóle mogą pojawiać się na wiele lat przed 
postawieniem diagnozy. 

Należy też zaznaczyć, iż objawem PZT 
może być utrata wagi ciała, która spo-
wodowana jest strachem przed dolegli-
wościami bólowymi, które pojawiają się 
po jedzeniu. Przyczyną utraty masy ciała 
może być także biegunka (stolce tłusz-
czowe o mazistej utrudniającej spłukiwa-
nie konsystencji i cuchnącym zapachu), 
które są wynikiem zewnątrzwydzielniczej 
niewydolności trzustki. Dodatkowo cho-
robą, która może pojawić się w przebiegu 
długotrwałego PZT, jest cukrzyca. Ból 
brzucha może występować razem ze 
wzdęciami, nudnościami i wymiotami. 
Epizodom bólowym mogą towarzyszyć 
okresowe żółtaczki. Jest to spowodowane 
mechanicznym uciskiem na przewody 
trzustkowe. 

Przewlekłe zapalenie 
trzustki a diagnoza 
Rozpoznanie choroby zazwyczaj możliwe 
jest do ustalenia w oparciu o kompletne 
wyniki badań lekarskich, w skład których 
wchodzą: wywiad lekarski, wyniki badań 
laboratoryjnych, badanie przedmiotowe, 
wyniki badań obrazowych (USG, CT, 
MRI). Zalecane badania obrazowe to 
ultrasonografia endoskopowa (EUS) 
i cholangiopankreatografi a rezonansu 
magnetycznego (MRCP). 

Leczenie przewlekłego 
zapalenia trzustki 
Przewlekłe zapalenie trzustki jest leczone 
farmakologicznie (niwelowanie bólu) lub 
operacyjnie. Poza zastosowaniem farma-
koterapii bólu zalecane jest leczenie przy 
pomocy preparatów enzymów trzustko-
wych. W momencie, kiedy zachowawcza 
terapia nie przynosi oczekiwanych rezul-
tatów, konieczne jest wdrożenie inwazyj-
nych metod leczenia – endoskopowego 
(sfi nkterektomia trzustkowa, uzupełnio-
na założeniem stentu lub rozszerzeniem 
zwężeń balonem, usuwanie kamieni 
trzustkowych, drenaż pseudotorbieli do 
żołądka lub dwunastnicy), radiologicz-
nego i/lub chirurgicznego (usunięcie 
trzustki). 

Wybór metody uzależniony jest od 
przyczyny bólu. W przypadku, kie-
dy przyczyną przewlekłego zapalenia 
trzustki jest choroba alkoholowa, nie-
zbędne jest odstawienie alkoholu oraz za-
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przestanie palenia ty-
toniu. Niemniej jednak 

zachowanie abstynencji jest niezwykle 
trudne do zrealizowania, ponieważ więk-
szość pacjentów to osoby uzależnione od 
alkoholu. Z tego powodu zastosowanie 
tej metody jest możliwe po uprzednim 
wdrożeniu skutecznego leczenia odwy-
kowego. 

Pacjenci z PZT powinni zastosować 
restrykcyjną dietę, która ma na celu 
uniknięcie występowania nieprzyjem-
nych dolegliwości takich jak: ból brzu-
cha biegunka, niestrawność czy wzdęcia. 
Konieczne jest ograniczenie zawartości 

tłuszczu w posiłkach. W sytuacji wy-
stępowania trudnych do opanowania 
stolców tłuszczowych, konieczna może 
okazać się doustna suplementacja wita-
minami, które rozpuszczalne są w tłusz-
czach – A, D, E i K. 

Gdy pojawi się cukrzyca wtórna, pacjent 
musi przyjmować insulinę, ponieważ 
leczenie dietą nie rozwiązuje zazwyczaj 
problemu. Osoby z PZT wymagają 
opieki interdyscyplinarnego zespołu 
specjalistów, w którego skład wchodzą: 
gastroenterolog, diabetolog i chirurg, 
psycholog a czasem nawet psychiatra. 

Przewlekłe zapalenie 
trzustki a rokowania 
Rokowania i tempo rozwoju zmian 
chorobowych uzależnione jest od pre-
dyspozycji genetycznych, a także od na-

rażenia organizmu na używki – alkohol 
i tytoń. Około 70% pacjentów ze zdia-
gnozowanym PZT przeżywa 10 lat, zaś 
45% chorych – 20 lat. U 4% chorych na 
przewlekłe zapalenie trzustki, które trwa 
20 lat, rozwinie się rak trzustki. 

Ewelina Szermińska, 
magister pielęgniarstwa

AZ Rivierenland Rumst 

przestanie palenia ty-
toniu. Niemniej jednak 
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 Czy można kochać za bardzo? 
Jeśli kochamy i jesteśmy kochani, czy tego kochania może być za dużo? Przecież 
„miłości nigdy nie za wiele”. Okazuje się jednak, że bywa inaczej. 

„Ze złej miłości można się wyleczyć, a dobrej można się nauczyć”. 

W wielu 
związkach, w których 

coś się wypaliło, zepsuło, partnerzy 
nie chcą się rozstać. Przeżywają zdrady, 
despotyzm, kłamstwa, ale i tak nie od-
chodzą, bo kochają za bardzo. Do bólu, 
do utraty tchu, bez odrobiny obiektywi-
zmu. Dają się wykorzystywać, poniżać, 
gnębić, ale jak można odejść od kogoś, 
kogo kocha się tak mocno? Dla kogo 
przysięgało się przed ołtarzem, z kim jest 
się złączonym aż do śmierci? 

Kochanie za bardzo to często próba za-
panowania nad cierpieniami, których 
doznało się w dzieciństwie. To bezowoc-
ne starania opanowania lęku, zawodu i 
bólu, toksyczna zazdrość i nadopiekuń-
czość. To życie w sztucznie stworzonym 
świecie. Tak kochają osoby, które mają 
poczucie niezaspokojonej miłości, z ni-
skim poczuciem własnej wartości, bojące 
się samotności. Taka miłość jest fałszywa, 
zaborcza i wyniszczająca dla obu stron, 
wpływa destrukcyjnie na całe życie. 

Z czasem kryzys w takim związku co-
raz bardziej się pogłębia, coraz mniej 
jest w nim szczęścia, a więcej goryczy. 

Partnerzy czują się osamotnie-
ni, oszukani, walczą o miłość, 

którą przedtem sami zniszczy-
li. Próbują utrzymywać przy życiu 

coś, co już prawdziwą miłością nie jest. 
To znak, że taki związek jest „chory”. 
Potrzebna jest interwencja specjalisty i 
odpowiednia terapia. 

Kobiety kochające 
za bardzo 
Przyczyn tego zjawiska należy szukać 
we wczesnym dzieciństwie. Kobiety 
kochające za bardzo uzależnione są od 
cierpienia i nieodwzajemnionych uczuć. 
W domu rodzinnym były osamotnione, 
nierozumiane, odizolowane, odrzucone, 
nie miały poczucia bezpieczeństwa i sta-
bilizacji. Są „głodne miłości” i boją się 
samotności. Uważają, że nie zasługują 
na miłość bezwarunkową, lecz muszą na 
nią zapracować. Dlatego są gotowe ciągle 
wybaczać, poświęcać się, znosić upoko-
rzenia. Kochają za bardzo, ponieważ chcą 
w ten sposób przezwyciężyć dawne lęki, 
cierpienia, upokorzenia i niepowodzenia. 

Z biegiem czasu pojawia się coraz większe 
poczucie winy, wstyd i strach, że można 
wszystko stracić. Dlatego takie kobiety 
nie pozwalają partnerowi 
na indywidualność, samo-
dzielne myślenie, odrobi-
nę własnej inicjatywy. 
Chcą nad nim panować 
i w rezultacie czynią jego 
życie czymś nie do znie-
sienia. Są w stanie zrobić 
wszystko, aby całkowicie 
uzależnić od siebie partne-
ra. Kochają miłością ofi ar-

ną i pełną poświęceń. Rzeczywistość cał-
kowicie rozmija się z ich oczekiwaniami. 

Wybaczają partnerowi zdrady, oszu-
stwa, przemoc fi zyczną. Są zaborcze i 
dążą do takiego przywiązania do siebie 
mężczyzny, aby nie mógł się bez nich 
obejść. Przeżywają kolejne rozczarowania 
ukrywając prawdę przed światem i samą 
sobą. W pewnym momencie przestają 
panować nad sytuacją, tracą do siebie 
szacunek i są coraz dalej od realnej rze-
czywistości. Ten proces postępuje coraz 
bardziej i zaczyna się tworzyć błędne 
koło, z którego nie ma wyjścia. 

Mężczyźni kochający 
za bardzo 
U mężczyzn kochających za bardzo 
podstawowym problemem są emocjo-
nalne krzywdy wyniesione z dzieciństwa, 
a przede wszystkim relacje z matką. 
Wybierają kobiety jak najbardziej do niej 
podobne i szukają szansy uwolnienia się 
od dawnej traumy. Swojej partnerce na 
nic nie pozwalają. Musi siedzieć w domu, 
prać, sprzątać, gotować, być ich własno-
ścią. Korzystają z ustanowionych przez 
siebie praw, odmawiając ich kobiecie. 
Do tego dochodzi jeszcze patologiczna 

W wielu 
związkach, w których 

coś się wypaliło, zepsuło, partnerzy 

Partnerzy czują się osamotnie-
ni, oszukani, walczą o miłość, 

którą przedtem sami zniszczy-
li. Próbują utrzymywać przy życiu 

coś, co już prawdziwą miłością nie jest. 
To znak, że taki związek jest „chory”. 
Potrzebna jest interwencja specjalisty i 
odpowiednia terapia. 

Kobiety kochające 
za bardzo 
Kobiety kochające 
za bardzo 
Kobiety kochające 

Przyczyn tego zjawiska należy szukać 
we wczesnym dzieciństwie. Kobiety 
kochające za bardzo uzależnione są od 
cierpienia i nieodwzajemnionych uczuć. 
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zazdrość, traktowanie partnerki przed-
miotowo i przemoc fi zyczna, bo przecież 
trzeba się „dowartościować”. 

Mężczyźni kochający za bardzo są despo-
tyczni, niespełnieni emocjonalnie i nie-
dojrzali do założenia rodziny. Wszystkie 
frustracje przerzucają na swoje partnerki i 
zamiast normalnego związku tworzą pie-
kło. W ich domach rodzinnych nie oka-
zywano uczuć, nie mówiło się o miłości, 
panował emocjonalny chłód. Wchodząc 
w dorosłe życie chcą pozornego poczucia 
bezpieczeństwa, bo o tym prawdziwym 
nie mają pojęcia. Miłość, w której się 
zatracają jest niedojrzała, podszyta cią-
głym lękiem i obawami przed ponow-
nym odrzuceniem przez kobietę. 
Poprzez ciągłą krytykę rozwijają 
w niej kompleks niższości i uza-
leżnienia. 

Terapia
Pierwszy raz termin „love ad-
diction” (uzależnienie od miłości) 
sformułowano w latach siedem-
dziesiątych ubie-
głego wieku. 
Upowszechnianie 

wiedzy na ten temat rozpoczęło się w 
latach osiemdziesiątych wraz z wydaniem 
w USA książki „Kobiety, które kochają za 
bardzo”, gdzie po raz pierwszy nazwano 
problem po imieniu i zaczęto tworzyć 
odpowiedni rodzaj terapii. 

Specjaliści twierdzą, że ten rodzaj uza-
leżnienia oznacza odrzucenie siebie, 
zapomnienie o swoich potrzebach i 
marzeniach. To jest nieszanowanie sie-
bie, godzenie się na krzywdę, cierpienie 
i upokorzenie. To bycie z kimś za wszelką 
cenę. 

Kochanie za bardzo, jak każde inne 
uzależnienie prowadzi do zniszczenia 

siebie, poczucia własnej warto-
ści. Znikają wszelkie moralne 
granice, a życie ma sens tylko 

wtedy, kiedy jest życiem tej 
drugiej osoby. Następuje 
coraz większa izolacja, 
osamotnienie i lęk. 

Kochanie za bardzo jest cho-
robą uleczalną. Poprzez długą 
terapię można wyleczyć się z 
toksycznego związku, a pod-
stawą wyleczenia jest świadoma 

decyzja o zmianie. Z niektórymi pacjen-
tami poradni psychologicznych praca 
trwa kilka miesięcy, z innymi nawet kilka 
lat. Zwykle jest to terapia indywidualna, 
są również warsztaty grupowe dla osób, 
które chcą wyrwać się z tego uzależnienia. 

Prawdziwa miłość nie musi ciągle wy-
baczać, znosić upokorzeń, doznawać 
bólu. Kochanie nie polega na cierpie-
niu. Istnieje bardzo cienka granica po-
między „byciem z kimś blisko a byciem 
za blisko”. To drugie, to już uzależnie-
nie. Kochanie za bardzo to poświęcenie 
wszystkiego, aby tylko nie być samemu, 
bo samotność jest bardziej przerażająca 
niż toksyczny związek. 

Z każdym uzależnieniem należy walczyć i 
każde można leczyć. Trzeba tylko znaleźć 
w sobie tyle siły, aby zwrócić wolność 
drugiemu człowiekowi i samemu sobie. 
To bardzo trudne, ale nie niemożliwe. 
Dlatego, jeżeli ktoś nie potrafi  sam so-
bie z tym poradzić, powinien udać się 
do specjalisty, który pomoże zbudować 
związek wolny od trującej substancji wy-
niszczającej życie. 

Malwina Komysz
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pl.wikipedia.org, autorstwa Zorro2212

Książka na dziś 

Szczepan Twardoch (ur. 1979 w 
Knurowie), to Ślązak z urodzenia i 
wyboru. Mieszka w Pilchowicach na 
Górnym Śląsku. Pisarz, publicysta, au-
tor bestsellerowych powieści: Morfina 
(2012), Drach (2014), Król (2016), 
Królestwo (2018), Pokora (2020). W 
jego literackim dorobku znajdują się 
również: uznawany za literackie odkry-
cie Wieczny Grunwald (2010), tom 
dzienników Wieloryby i ćmy (2015), 
oraz zbiór opowiadań Ballada o pewnej 
panience (2017). 

Uhonorowany wieloma prestiżo-
wymi nagrodami, między innymi 
Paszportem „Polityki”, Nagrodą im. 
Kościelskich, Brücke Berlin-Preis, 
Śląskim Wawrzynem Literackim, 
Nagrodą Kulturalną Onetu O! Lśnienie, 
Nagrodą Czytelników Nike i rekordo-
wą liczbą nominacji (między innymi do 
nagród Nike, Gdynia i Angelus). Prawa 
do jego powieści zostały sprzedane do 
kilkunastu krajów. 

„Król” Szczepana Twardocha to poru-
szająca i intrygująca opowieść o świecie, 
którego już nie ma. Warszawa, lata 30. 
ubiegłego wieku. Biedny, brudny, lepki 

i bandycki świat. Konflikty, zaskakujące 
zwroty akcji, drogie samochody, boks, 
piękne kobiety, dzielnice nędzy, eleganc-
kie i bogate Śródmieście. Żydzi i Polacy, 
różnice społeczne, religijne, światopoglą-
dowe i polityczne. 

Historia zaczyna się w pełnej ludzi sali 
Kina Miejskiego, gdzie rozgorączkowana 
publiczność przygląda się walce bokser-
skiej o drużynowe mistrzostwo stolicy. 
Naprzeciwko Polaków stoją Żydzi, so-
cjaliści naprzeciwko nacjonalistów, zwykli 
ludzie naprzeciwko gangsterów, żony i 
matki naprzeciwko prostytutek. 

Trwa ostatnie starcie. Polscy kibice do-
pingują reprezentanta Legii – znanego 
falangistę Andrzeja Ziembińskiego. 
Żydowscy kibice wiwatują na cześć 
zawodnika klubu Makabi Warszawa, 
Jakuba Szapiry. To jego wieczór, jego 
triumf. Zwycięstwu Szapiry przyglądają 
się siedemnastoletni Mojżesz Bernsztajn, 
który opuści matkę i brata, i wejdzie w 
świat Jakuba Szapiro, zabójcy jego ojca. 

Oraz Kum Kaplica, król warszawskiego 
półświatka, polski socjalista. 

Historia opisana przez Twardocha to 
opowieść o polityce, walce o władzę w 
Polsce i w przestępczym półświatku, o 
boksie i gangsterach. Także o antysemity-
zmie wielu Polaków. O obozie w Berezie 
Kartuskiej i nieludzkim traktowaniu jego 
więźniów. 

Rewelacyjnie oddany klimat miasta, 
świetna fabuła i dialogi. Książka bardzo 
mocna, brutalna, ale i wciągająca. Warto 
przeczytać. 

Ciekawostki 
• W kwietniu 2020r. miała miej-

sce premiera Króla w Stanach 
Zjednoczonych. Na podstawie po-
wieści powstał serial, który w listopa-
dzie 2020r. miał premierę w telewizji 
Canal+. 

• Angielskie tłumaczenie powieści 
„Król”  Szczepana Twardocha  zo-

stało wyróżnione prestiżową 
nagrodą Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju. Przekładu 
dokonał Sean Gasper Bye  (po 
angielsku książka nosi tytuł „The 
King of Warsaw”) – tłumaczenie 
ukazało się w kwietniu 2020 r. 
nakładem wydawnictwa Amazon 
Crossing. 
Do tej nagrody zgłaszać można 
książki autorstwa pisarzy po-
chodzących z prawie 40 krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, 
Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej, które przetłumaczo-
ne zostały na język angielski. 
Główna nagroda wynosi 20 tys. 
euro – jest ona dzielona pomię-
dzy autora i tłumacza. 

Agnieszka Buniowska
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Słowo o byle czym 
Minorowy gajowy 
Baba wbiła siekierkę w pieniek, wypro-
stowała się i poluzowała kwiecistą chustę, 
żeby lepiej słyszeć odgłos, który niemra-
wo wyłaniał się z ciszy. 

Toć to Gajowy na rowyrze jadzie, co to 
błotnik mu jenczy bo o koło trze, a go 
nie wyrychtuje, chyba że som łodpadnie. 

– Już ide łotworzyć, bo larum systeme 
żem wyciepła i wiadro z żelastwem, bych 
wiedzioła, co kto w gości lezie. Tero mul-
tanki żem przytroczyła – krowie dzwunki 
znaczy sie – i kiej kto za furtke szorpie, 
to jako by z tuzin krowin wedle płota 
szło. No i tyla nowygo. A co gajowy 
markotny taki? 

Rozterki 
– Z cmentarza wracam… może by tak 
wody ze studni… 

– Dzisiej na smyntorz? Zemrzył kto abo 
co? Cheba mogiłe ino łogarnąć. 

– Nie, nie. Właściwie to bez powodu. 
Nogi same mnie tam zaniosły, bo w 
urzędzie gminnym byłem. 

– Aa, to aż tako ci zaleźli za skóre – 
krzyknęła baba, żeby zagłuszyć chrobot 
łańcucha w studni. 

– No i wspominałem żonkę moją… wo-
da pociekła gajowemu po brodzie …bo 
dzisiaj jest dziesiąta rocznica jej śmierci. 
Dzieci nie mieliśmy, ale to dobra kobieta 
była. Teraz do lasu chciałem iść, bo ludzie 
mnie zmęczyli. – Nie dziwota, bo pren-
dzy sarynke niźli człeka w gaju łoboczysz. 
A na co gajowemu flinta? Na dzikom 
świnie abo co? 

– Aa sam nie wiem… dobra ta woda, 

dziękuję… no i za wszystko, co kiedy-
kolwiek pani mi… no to do widzenia. 

– Zaro, zaro – kobieta szarpnęła furtkę, 
co głośno potwierdziły przytwierdzone 
do niej multanki, złapała gajowego za 
pasek od flinty i w sekundę mężczyzna 
znalazł się na terenie obejścia. 

– No co pani…  – Godejcież, bo widze 
po gembie, co nietęgo ci je. – Szkoda 
mówić – gajowy poprawił flintę na ra-
mieniu – pójdę już. – Godojcież jako 
matuli swojij, to może ulży na wontrobie 
i syrcu. 

– Mam dość takiego życia – gajowy spoj-
rzał na niebo – tylko przystawić flintę do 
brody, bum a potem tylko cisza i spokój. 
Nawet nie zdąży zaboleć. 

– Toć to grzych śmiertylny. Musi gajowe-
mu tak dopiekło, że do nieba wybluźnia. 
Godojcież, bo wom tak ciepne, że sie w 
powiecie znajdzieta. 

Wielkie sprzątanie 
– To już dla mnie koniec, żeby w lesie 
ciszy i spokoju nie było. No i jaki sens 
ma to życie? – Jakiego mo sensa? Znaczy 
sie co? – To znaczy, po co tu żyjemy. 

– No i co? Baba zacisnęła chustę pod 
brodą i podeszła o jeden krok. 

– Bo wielkie sprzątanie robią, wyksztusił 
gajowy i zwiesił głowę. 

– A kto to w gaju prząto… cheba ino 
flaszki i puszki, bo tyla ludzi tu ni mosz. 

– Przyjeżdżają samochodami i jeszcze z 
przyczepami. – Łoj tam. Na grzyby tero 
sucho, bo dyszczu ni mosz, a kiej spodnie, 
to zaro powódź sie czyni. A wiotru tyż ni 

mosz, ino torando, co strzechy urywo. 
Co to sie porobiło, cheba som najwyższy 
(baba spojrzała nabożnie w niebo) wła-
snygo stworzynio nie poznawa. 

– Ludzie chodzą po lesie i zbierają chrust. 
Mówią, że na opał. – Mężczyzna zgarbił 
się i zapatrzył daleko w przestrzeń. 

Babka godoła, co chodzili torf na zime 
rżnąć i suszyli bo to darmocha, ino po-
piołu wiency niźli wyngiel, co to płacić 
zań trza. A i szyszki polili. Taa… 

– Chciałbym już do żony, ale śmierci 
się boję. 

– Łoboczym, co tyż pon profesorz rzek-
nie. – Przecież tu go nie ma. 

– A nie słyszyta, jako motorek pyrko? 
Gajowy przyłożył dłoń do ucha. – Tak, 
teraz słyszę. 

– Wszylki duch pana kwali. A pon pro-
fesorz ze śpitala? Co wom je? 

– To tylko maseczka. Nauczyciel z po-
bliskiej szkoły machnął ręką w geście 
rezygnacji i zsunął maseczkę pod brodę. 
– Ale nie wchodzę, postoję tutaj. – A 
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stójta wedle płota jako małpa w zologu. 
Mi to za jedno. 

– No i co nowego? – zagadnął. – Po 
starymu, ino gajowy kce, a sie boja. – 
Czego pan się boi? 

Zapadła cisza, którą przerwała baba. – 
Ano śmirci. Umiroć sie stracha. 

Nauczyciel spojrzał na gajowego. – 
Właściwie to wszyscy się boją – odparł 
pedagog i nasunął maskę na nos. – Ino 
flinte kce se przyłożyć i w łeb palnąć. – 
Co pan, panie gajowy. Jedni mają źle… 
– a insze jeszczy gorzy – wtrąciła baba 
…ale żeby własne życie sobie odbierać? 

Różniste ludzie 
Baba rozluźniła chustę. – Czy w zagro-
dzie, czy we dworze, ludziska różniste 
som. Jedne to bez kuńca żyć kcom i kiej 
o śmierci godosz, to abo w glace sie puka-
jom, abo blade sie robiom ze stracha, abo 
ze złości krase. A kiej bogaty żeś chocia 
zdrów, to pirwsze ło tystament pytajom. 
O łon godo, co go nie łobchodzi, kto po 
nim dostanie. A zaś w kułak szepto, co 
go łobchodzi, kto nie dostonie, bo mu 
tak dopiekli. A do mogiły nie weźnie. 
A kiej chory i bidny żeś, to jakom me-
ryture mosz, pytajom i za każden wody 
kubecek im płać. 

Drugie to sie nie bojom śmirci, bo im 
tego miodu dość, ino kosa ich łomijo, 
a łone na złość zdrowe i rano na „k” 
złorzeczom kiej wstajać do roboty trza. 

Kra, kra, potwierdziła wrona siedząca 
na najbliższej sośnie. – A kiej kostucha 
przyńdzie, wszyćkie pokorne som, chocia 
wprzódy do nieba pomstowały. Poczemu 
to ludziska o śmirci godać się bojom? 
Toć to najlepsze, co przytrafić sie może. 

Nauczyciel milczał, żeby się nie narazić 
babie. – To nie tak, wtrącił gajowy. – 
Someś zaczun. Tero oba posłuchejta, bo 

mi do piochu najbliży. 

Oswajanie strachu 
– A kiej spać idzieta, to sie nie boita? – 
Co to ma do rzeczy? – Bo śpienie i śmirć 
to samo je. Kiej kto spać pódzie, to po 
śpieniu budzi sie tutej. A kiej zemrze, 
budzi sie tamoj. To śpienie, i to śpienie, 
ino zaśpić wpirw trza. 

– No ale żeby iść „tam”, to trzeba naj-
pierw… gajowy zwiesił głowę. 

– A ło co tako strachliwe jesteśta? To ila 
żyć chceta? Bo ino do kuńca możno. 

Gajowy spojrzał na nauczyciela. – Każdy 
człowiek boi się śmierci. – To już wom 
się szczylanie łodwidziało? – Śmierć to 
jedno, a umieranie, to drugie – odparł. 
Kiedy nie żyjesz, to umierania już się nie 
boisz. Ale kiedy żyjesz i śmierć w oczy 
zajrzy, to zmienia postać… – na poleżeć, 
wtrąciła baba. 

Nauczyciel sięgnął do maski i zacisnął 
metalową blaszkę na nosie. – To jest ja-
kieś chore memento mori. Ja mam co 
innego na głowie, bo szkoła jest zamknię-
ta a uczniowie mają zajęcia on-line. 

– On-lej? Tero młode to olejom nawet 
czubek sosny pod wiater. 

Zawiłości mądrości 
Gajowy popatrzył na ciemniejące od 
chmur niebo. – Może tam jest lepiej, 
niż tu. – Tam, czyli gdzie? – nauczyciel 
na to. – Nie ma na to naukowych dowo-
dów, choć nasza wiedza daje możliwości 
badania nowych aspektów fizyki kwan-
towej… – Ee tam. Tu ino pomyślunku 
trza. 

– Babka moja mi rzekła: siednij se gdzie 
na pieńku abo i na wykrocie i podumej, 
poczemu ludziska różniste się rodzom? 
Tyn je gładki a bogaty ino gupi, a drugi 

pryszczaty a bidny ino mundry abo i gor-
ba mo? A bidnego, chocia mundry, nikto 
nie usłucho. No i jedyn marny żywot 
to nie dość, co by z ponem Bogiem do 
jednygo stoła siednąć. No. 

Podmuch zimnego wiatru przyniósł za-
pach wilgotnego igliwia. 

Baba zacisnęła chustę, spojrzała na swoje 
spracowane ręce, potem na nadciągające 
chmury. – No, dalij sie boita? Bo człek 
czem starszy, tem do końca bliży, to i 
podsumywowy… no, rachunek czyni, 
co dobrygo, a co złygo. Niby dziecie, 
co go łociec woło. Kiej dobrze cynił to 
przyńdzie i na kolana siado. A kiej wy-
stępny, to sie boja i uciko, chocia go nikto 
nie guni. – Potymu kożdy człek tutej se 
sposobi swoje niebo abo i piekło. Tamoj, 
gdzie kce, to tam póńdzie, a czego się 
spodziwo, to dostonie. 

Bo pies na płocie nie siędzie, a i kogut do 
budy nie wlezie, co by pioć o świtaniu. 
Każden mo swoje. Tako babka godała… 

– A tero idźta w pokoju, bo drwa na-
rębać trza. A róbta, co kceta, bo kiejby 
wszyćkie za długo żyli, to by w gminie 
na merytury zbrakło. 

Michał Nowacki 








