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Ponad połowa Belgów (53%) uważa, że kraj 
musi mieć wiążące prawo klimatyczne – wy-
nika z ankiety przeprowadzonej w imieniu ko-
alicji „Sign For My Future”. Według badania 
przeprowadzonego wśród około 2 tys. osób 
w dn. 8–13 marca, 51% Flamandów, 52% Wa-
lończyków i 63% mieszkańców Brukseli uważa, 
że Belgia powinna zatwierdzić obowiązujące 
prawo klimatyczne. Znaczna większość ankie-
towanych (73%) chce znać koszty rozwiązań
w dziedzinie klimatu, a 64% pytanych chce 
dużego planu inwestycyjnego, który umożliwi 
obywatelom i przedsiębiorstwom wdrażanie 
skutecznych rozwiązań. 6 na 10 Belgów deklaru-
je, że chce głosować na par� ę, która postrzega 
działania na rzecz klimatu jako możliwości za-
pewnienia dobrobytu teraz i w przyszłości.

Różnica między pensją mężczyzny i kobiety wy-
nosi w Belgii 6,5%.

W Belgii kobiety w wieku 25–39 lat poświęca-
ją tygodniowo 16 godzin i 6 minut na opiekę
i wychowanie dzieci, zaś mężczyźni 8 godzin
i 24 minuty.

W 2016 r. belgijska policja przyjęła 20 721 skarg 
dot. przemocy fi zycznej w związku. W Europie 
jest to pierwsza przyczyna śmierci kobiet w wie-
ku 16–44 lata. W 2019 r. w Belgii zanotowano 
już 6 przypadków śmierci kobiet z tej przyczyny.

Top 10 miast, gdzie żyje się najszczęśliwiej: 
na pierwszym miejscu jest Londyn, na dru-
gim Paryż, a na trzecim Nowy Jork. Bruksela
jest na 42. miejscu.

Wiedeń został uznany za najlepsze na świecie 
miasto do życia już 10. rok z rzędu. To m.in. 
dzięki bogatemu dziedzictwu kulturowemu
i doskonałemu systemowi edukacji, dostępo-
wi do tanich mieszkań, a także gęstości zalud-
nienia i wskaźnikowi przestępczości, które są 
wyjątkowo niskie. Ranking „Quality of Living”
w 2019 r. zdecydowanie zdominowały europej-

skie miasta. Aż 13 z 20 najlepszych na świecie 
miejsc do życia znajduje się w Europie. Zu-
rych, największe miasto Szwajcarii, zajął drugie 
miejsce pod względem ogólnej jakości życia,
a na trzecim jednocześnie są Auckland, Mona-
chium i Vancouver.
Roczny ranking uwzględnia aż 231 miast z całe-
go świata. Komisja rozpatruje je pod względem 
m.in. takich czynników, jak: stabilność politycz-
na, przestępczość, dostęp do opieki zdrowotnej, 
edukacji, rekreacji i transportu publicznego.
W rankingu znalazły się również dwa polskie 
miasta – Warszawa (82. miejsce) i Wrocław 
(100. miejsce).

Średnio pomiędzy 2 i 3% wzrastają rocznie 
koszty bankowe w Belgii. Za korzystanie z konta 
płacimy rocznie średnio 52 euro.

70 tys. Belgów w 2018 r. zmieniło bank po po-
równaniu kosztów korzystania z konta. Sprawdź 
na: www.bankswitching.be.

20% belgijskiego społeczeństwa zadeklarowało 
w 2018 r. problemy fi nansowe związane z kosz-
tami życia na co dzień.

Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersy-
tetu Warszawskiego regularnie przeprowadza 
sondaże badające poziom uprzedzeń. Z po-
równania wyników w kolejnych latach wynika,
że w ostatnim czasie nastąpił wzrost wrogich 
nastrojów. Polskie statystyki prokuratury mówią 
o 1449 przestępstwach z nienawiści w 2017 r., 
a według badań Rzecznika Praw Obywatelskich 
tylko 5% tego typu przestępstw jest zgłaszanych 
organom ścigania. Do najsilniejszego i najbar-
dziej systematycznego pogorszenia postaw wo-
bec wszystkich grup mniejszościowych, o które 
pytano w sondażu, doszło między rokiem 2016 
a 2017. Badano stosunek Polaków do Żydów, 
Ukraińców, Romów, muzułmanów, uchodźców, 
homoseksualistów, a także do feministek i osób 
związanych z ideologią gender. Wyniki pokazują, 
że w latach 2009–2013 sytuacja się stopniowo 
poprawiała, w latach 2013–2016 nastąpiła sta-

bilizacja, a w 2017 r. poziom niechęci gwałtow-
nie wzrósł. Twórcy raportu wskazują na przyczy-
nę: umacniający się prawicowy autorytaryzm 
i towarzysząca mu „orientacja na dominację 
społeczną”.

Najnowszy raport przygotowany na zlecenie 
fi rmy Staples wskazuje, że pracownicy w Euro-
pie cierpią na syndrom wypalenia zawodowe-
go. Aż 91% z nich jest sfrustrowanych z powodu 
otoczenia, w jakim przychodzi im pracować.
Częstotliwość zmiany miejsca pracy ro-
śnie. Badania pokazują, że osoby pomiędzy 
18. a 48. rokiem życia będą pracować w ciągu 
swojego życia zawodowego średnio w 11,7 miej-
scach pracy. Badania wskazują także ogromną 
współzależność pomiędzy środowiskiem pracy a 
pracującymi tam osobami oraz chęcią pozosta-
nia w nim lub nie. 73% zatrudnionych w biurze 
uważa,że dobrze funkcjonujące oraz przyjazne 
otoczenie w pracy ma duży wpływ na to, czy 
decydują się oni na długoterminowy związek
z fi rmą.
Znaczna większość, bo aż 84% pracowników, 
szuka spełniania się w pracy, a dla zdecydowa-
nej większości (76%) jakość otoczenia ma klu-
czowe znaczenie dla ich poczucia satysfakcji. 
Badania dowodzą, że zbyt wiele jest miejsc pra-
cy, które nie są w stanie spełnić tych oczekiwań.
Badanie zostało przeprowadzone online na gru-
pie 6 tys. pracowników biurowych w Europie 
i zrealizowane przez niezależną agencję bada-
nia opinii Arlington w październiku 2018 r. Na 
wyniki złożyły się odpowiedzi pracowników
 z różnych krajów europejskich: Wielkiej Brytanii 
(2 tys. osób), Francji, Holandii, Szwecji, Norwe-
gii, Hiszpanii, Włoch, Portugalii oraz Finlandii 
(po 500 osób).

Organizacje humanitarne przedstawiają 
zatrważające dane. Do 2030 roku na całym 
świecie umrze ok. 56 mln dzieci z przyczyn, 
których można by uniknąć. Chodzi o głód, 
niedożywienie, wojnę i brak opieki zdrowot-
nej. Na całym świecie 150 mln dzieci jest 
stale niedożywionych, a 50 mln „poważnie 
niedożywionych”. Najgorsza sytuacja dotyczy 
obszarów dotkniętych wojną.
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wysłać

1. Rozpocznij transakcję poprzez aplikację Western Union®

2. Wybierz opcję «Zapłać w placówce»
3.   Zapłać w placówce agenta uczestniczącego w programie  

w ciągu 24 godzin

*Może nastąpić opóźnienie w przekazie środków lub usługi mogą być niedostępne ze względu na pewne warunki transakcji, w tym dotyczące wysyłanej kwoty, kraju przeznaczenia, 
dostępności waluty, kwestii nadzoru, wymagań dotyczących tożsamości, godzin otwarcia placówki Agenta, różnic stref czasowych lub wybór wariantów opóźnionych. Mogą mieć 
zastosowanie dodatkowe ograniczenia. Sprawdź szczegóły w warunkach. **Western Union również pobiera opłaty od wymiany walutowej. Wybierając przekaziciela pieniędzy, 
uważnie porównaj zarówno opłaty za przekaz, jak i kurs wymiany. Opłaty, kursy wymiany walutowej oraz podatki mogą różnić się w zależności od marki, kanału i lokalizacji ze 
względu na różne czynniki. Opłaty i stawki mogą być zmieniane bez uprzedzenia. © 2019 Western Union Holdings, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, 
znaki usługowe oraz nazwy handlowe, o których mowa w tym dokumencie stanowią własność swoich stosownych właścicieli.  

Od (€) Do (€) Opłata (€)*

0,01 - 200,00 3,90

200,01 - 500,00 5,90

500,01 - 800,00 7,90

800,01 - 2 000,00 9,90

Wyślij pieniądze w kilka chwil*. Opłata za przekaz od 3,90 EUR.**

Zacznij w aplikacji i wpłać 
gotówkę w placówce.
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Brytyjska Izba Gmin odrzuciła wieczorem
12 marca rządowy projekt umowy wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciw-
ko jej przyjęciu zagłosowało 391 posłów, a za 
– 242 deputowanych (różnica 149 głosów).
13 marca Brytyjska Izba Gmin nie wyra-
ziła zgody na opuszczenie Unii Europej-
skiej bez umowy. Za twardym brexitem 
głosowało 308 posłów, przeciwnych było
312 deputowanych. Następnie Brytyjska Izba 
Gmin zagłosowała za uchwałą wyrażającą 
polityczny sprzeciw wobec bezumownego 
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 
Za taką propozycją zagłosowało 321 posłów,
a przeciwko 278 (różnica 43 głosów). Rządo-
wa propozycja jest sformułowana negatyw-
nie, tzn. że izba odmawia zgody na opuszcze-
nie Unii Europejskiej bez porozumienia, ale 
zdaje sobie sprawę z tego, że może do tego 
dojść w razie nieprzyjęcia alternatywnych 
ustaleń. 
Brytyjska Izba Gmin przyjęła rządowy projekt 
uchwały wzywający do podjęcia próby opóź-
nienia brexitu do co najmniej 30 czerwca
w razie przyjęcia umowy wyjścia z UE lub 
nawet dłuższego, jeśli parlament nie poprze 
żadnego porozumienia ze Wspólnotą. 
Brytyjska premier Theresa May poinformo-
wała 20 marca, że brytyjski rząd złożył wnio-
sek do przewodniczącego Rady Europejskiej 
Donalda Tuska o wydłużenie procesu wyjścia 
z UE do 30 czerwca tego roku. Zaznaczyła, że 
sprzeciwia się dłuższemu opóźnieniu brexitu.
Szefowa rządu w szczególności wykluczyła 
udział Wielkiej Brytanii w majowych wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego. Nowi 
eurodeputowani obejmą swoje mandaty do-
piero 2 lipca i jeśli Wielka Brytania miałaby 
wtedy nadal być państwem członkowskim UE, 
musiałaby wybrać swoich 73 przedstawicieli.  
Przywódcy 27 państw pozostających w Unii 
Europejskiej zgodzili się na przesunięcie daty 
wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Po-
rozumienie wypracowane na szczycie Rady 
Europejskiej w Brukseli zakłada dwa scena-
riusze. Jeśli w przyszłym tygodniu brytyjski 
parlament nie zaakceptuje umowy rozwo-
dowej z UE, datą brexitu będzie 12 kwietnia. 
Jeśli deputowani w Londynie zaaprobują kon-
trowersyjną umowę, Wielka Brytania opuści 
Unię 22 maja. Brytyjska premier Theresa May 
poparła nowe terminy dotyczące procesu 
wyjścia z UE, powtarzając jednak, że dłuższe 
opóźnienie brexitu i wzięcie udziału w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego byłoby 
„niewłaściwe”.

Po tragicznym wypadku samolotu Boeing 
737 MAX 8 linii Ethiopian Airlines Agen-
cja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Euro-
pejskiej (EASA) podjęła 12 marca decyzję
o zawieszeniu lotów tego typu samolotu 
na terenie Europy. 
Agencja postanowiła zawiesić wszystkie 
operacje lotnicze tymi samolotami na ob-
szarze Unii Europejskiej. Ponadto EASA 
zdecydowała o zawieszeniu wszystkich 
lotów komercyjnych wykonywanych tymi 
modelami przez operatorów z krajów trze-
cich do Unii, z Unii i w jej obrębie.
Boeing 737 MAX 8 linii Ethiopian Airways 
rozbił się kilka minut po starcie z lotniska 
w Addis Abebie. W katastrofie zginęło
157 osób – wszystkie znajdujące się na 
pokładzie. Była to druga katastrofa tego 
modelu samolotu (który wszedł do ko-
mercyjnego użytku niespełna dwa lata 
temu) w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 
Pod koniec października 2018 r. taki sam 

samolot rozbił się w Indonezji. Jeszcze 
przed komunikatem EASA o zamknięciu 
swoich przestrzeni powietrznych dla tego 
modelu samolotu poinformowała Norwe-
gia oraz kilka państw członkowskich Unii – 
Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, 
Irlandia, Austria, Belgia, Holandia i Polska. 
Po katastrofi e o uziemieniu samolotów Bo-
eing 737 MAX zdecydowały władze E� opii, 
Chin, Indonezji, Australii, Malezji i Singa-
puru oraz przewoźnicy m.in. z Argentyny, 
Brazylii, Meksyku, Indii, Mongolii, RPA, 
Maroka i Turcji. Ostatecznie także prezy-
dent USA Donald Trump zarządził uzie-
mienie wszystkich tego typu samolotów. 
Dla Boeinga, który po ostatniej katastrofi e 
zmaga się z potężnym kryzysem wizerun-
kowym, decyzja Trumpa to potężny cios. 
Firma do tej pory dostarczyła przewoźni-
kom na całym świecie ok. 370  samolotów 
737 MAX 8 i 737 MAX 9 i ma złożone za-
mówienia na ok. 5 tys. kolejnych.

Loty samolotami Boeing 737 MAX 8 zawieszone

Sprawca ataku na Muzeum Żydowskie skazany na dożywocie 

Co dalej z Brexitem?

15 marca na całym świecie odbył się Młodzie-
żowy Strajk Klimatyczny. W sumie 1,5 mln 
uczniów strajkowało w 123 krajach na całym 
świecie. W inicjatywie wzięło udział także 
wiele polskich miast – w kraju było tego dnia 
115 strajków. 
W Brukseli w marszu uczestniczyło 30 tys. 
osób, a łącznie w całej Belgii strajkowało
50 tys. młodych ludzi. Wspierały ich m.in. 
belgijskie związki zawodowe, Greenpeace,
a także przedstawiciele starszych pokoleń. 

Międzynarodowy Strajk Klimatyczny

Belgijski sąd skazał na dożywotnie więzienie 
obywatela Francji Mehdiego Nemmouche’a 
za zamordowanie w 2014 r. czterech osób 
w Muzeum Żydowskim w Brukseli. Był to 
pierwszy znany przypadek ataku przeprowa-
dzonego przez dżihadystę z europejskim oby-
watelstwem, który powrócił z Syrii. Na 15 lat 
więzienia belgijski sąd skazał Nacera Bendrera, 
także obywatela Francji, który wcześniej zo-
stał uznany za winnego współudziału w tym 
ataku. 24 maja 2014 r. Nemmouche wszedł 
uzbrojony m.in. w kałasznikowa i rewolwer 
do Muzeum Żydowskiego Belgii, a następnie 
otworzył ogień, zabijając dwoje izraelskich 
turystów, Francuzkę oraz belgijskiego recep-

cjonistę. Sześć dni później został aresztowany 
w Marsylii. Nemmouche urodził się w Roubaix 
na północy Francji w rodzinie algierskiego po-
chodzenia. Był znany francuskiemu wymiarowi 
sprawiedliwości, bo w przeszłości odsiadywał 
wyrok za rabunek. W więzieniu miał poznać 
Nacera Bendrera, który później dostarczył 
mu broń do ataku. Zaledwie kilka tygodni po 
wyjściu z więzienia wyjechał do Syrii, aby wal-
czyć w szeregach organizacji terrorystycznej 
Państwo Islamskie. Obaj skazani byli uznawani 
przez francuskie służby penitencjarne za zrady-
kalizowanych więźniów.

PAP
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Tak, nauczyciele chcą więcej zarabiać. Czy to źle,
że domagają się godnej wyceny swojej pracy, stu-
diów i trudu? A czy pielęgniarki, sprzątaczki i pra-
cownicy fizyczni nie zasługują na to, żeby mieć 
od pierwszego do pierwszego? Członkowie rządu 
bez cienia wstydu wykrzykują, że pieniądze im się 
należą, bo „działają dla dobra narodu”. A wszyscy 
inni mają siedzieć cicho i patrzeć, jak ktoś, kto zara-
bia 15 tys. miesięcznie lub więcej, bredzi przed ka-
merą na tematy, o których nie ma pojęcia, mając 
wszystkich za bałwanów. 

Kto bardziej przydaje się narodowi – ten, kto stoi 
przed klasą, ucząc dzieciaki myślenia, inspirując 
przyszłych lekarzy, mechaników i artystów? Czy 
pani, która jak wilk łapczywie międli bułkę na sali 
sejmowej, w głębokim poważaniu mając i wybor-
ców, i powagę majestatu? Studenci decydujący się 
na specjalizację nauczycielską wiedzą, w co się pa-
kują, że najpierw będą się musieli męczyć na stażu 
i jeśli dobrze pójdzie, dostaną jakieś 2 tys., może 
2,5 tys. bru�o. Zapłacenie mieszkania, ubranie, 
przejazdy, bardzo często zakup materiałów na lek-
cje – i na życie zostanie może 300 zł. Jeśli się ma 
szczęście i pracującego partnera – można jakoś żyć, 
jeśli nie – dalej wozi się pierogi od mamy. Jeśli się 
ma dzieci, jest czasem ciężko; wiem, co mówię. 

Nauczyciel nie tylko gada przez 45 min po 4 razy na 
dzień, on przekazuje rzeczywistą wiedzę dzieciom, 
które później będą pełnoprawnymi członkami spo-
łeczeństwa. Belfer nie stoi przy tablicy, bo nie miał 
większych ambicji – jego ambicją i pasją jest szkoła. 
Owszem, mógł iść do innej pracy, ale świadomie 
wybrał uczenie, bo to lubi, bo mu to sprawia przy-
jemność, bo kocha dzieci, bo chce, żeby one były 
mądre, otwarte i pewne siebie. Bez szkoły i tych 
pań w garsonkach i panów w swetrach w ząbek 
narody są niczym. Nie ma bez nich ani lekarzy, ani 
prawników, nie ma hydraulików i położnych – to 
oni tak naprawdę budują społeczeństwo. Czy za to, 
że cały dzień uczą, wychowują i opiekują się dzieć-
mi i młodzieżą, nie należy im się poza szacunkiem 
również godna pensja?

Tak, nauczyciele mają wolne, kiedy szkoły są za-
mknięte, ale to nie oznacza, że leżą na kanapie
i dłubią w nosie. Dwa tygodnie ferii bardzo często 
zapełnia im przygotowywanie egzaminów i lekcji 
czy sprawdzanie zeszytów. Wszyscy zasługują na 
wolne. Jakoś nie słyszę, żeby ktoś rozliczał polity-
ków, dyrektorów i menedżerów z ich urlopu. Waka-
cje należą się wszystkim pracującym, kropka,
nie można przecież wymagać od nikogo, żeby 24/7 
tyrał jak osioł. Tak, nauczyciele mają wolne, jak 
wszyscy, szok i niedowierzanie. Warto jednak pa-
miętać, że w wakacje szkoły organizują zebrania, 
nauczyciele na stażu uczestniczą w szkoleniach, 
niektórzy muszą przygotowywać nowe plany wyni-
kowe, uczestniczyć w poprawkach i robić tonę in-
nych rzeczy. Czy to zabiera całe 2 miesiące? Oczy-
wiście, że nie, ale wcale nie musi. Trzeba pamiętać, 
że nauczyciele nie biorą wolnego ot tak sobie 
w ciągu roku, a jeśli są nieobecni, mają ku temu 
ważny powód. Boli mnie, kiedy ktoś wyciąga trupy 
z szafy i wali mnie po oczach feriami i wolnym 
w lecie, jakby to był jakiś przywilej nowobogackich 
wrogów narodu. Litości… 

Przeciwnicy strajku nauczycieli wywlekają najgor-
sze stereotypy, żeby zwrócić opinię publiczną prze-
ciwko pracownikom oświaty. Z lubością mówią 
o „nierobach upapranych kredą”, którzy tak właści-
wie nic tylko piją kawę w pokoju nauczycielskim. 
Ciekawe, czy jeden z drugim zszedłby z tonu, gdyby 
każdego dnia musiał stać przed klasą 17-latków, 
którzy mają w nosie każde słowo, które wypowia-
da, ignorują go, wyśmiewają i zarzucają szaleństwo, 
bo się z nimi męczy. 

Brak szacunku dla wiedzy, nauki i nauczycieli to 
owoc i brzemię przeszłości – ci, którzy starali się 
oświecać naród, byli szkalowani i niszczeni, bo głu-
pi lud to taki, którym łatwo sterować. Dzieci słyszą
w mediach, że szkoła to zło konieczne, a nauczy-
ciele to pasożyty żerujące na podatkach. Z każdym 
nieuzasadnionym słowem krytyki, z każdym „po-
wiedz pani, że jest głupia”, z każdym kłamstwem
o nauczycielach buduje się podstawy do ogłupia-
nia narodu. Młodzież nie jest zła, są jednak jednostki, 

które potrafi ą w szkole zajść za skórę – mają gdzieś 
naukę, a ich plan na przyszłość to „mieć kasę”. Nie 
stawia się dzieciom i młodzieży nauczycieli za wzór; 
teraz szacunek mają głupiutkie panny na Instagra-
mie, które za pozowanie z butem biorą grubą walutę. 

To jest smutna rzeczywistość szkoły – uczniowie 
niemający żadnych zainteresowań, dzieci, które 
dom zostawia same sobie albo co gorsza zrzuca 
na szkołę sprawy podstawowego wychowania. 
Nauczyciele dwoją się i troją, żeby utrzymać kon-
takt z klasą i zainteresować uczniów czymkolwiek, 
żeby ich przytemperować, żeby pokazać, że są wie-
le warci. Rodzice bardzo często ślepo i na przekór 
wszystkim dowodom twierdzą, że za złe zachowa-
nie syna czy córki odpowiada szkoła, bo przecież 
„to taki dobry chłopak”, a pani nauczycielka tego 
nie widzi. Nie wiadomo, jak ma zobaczyć, sko-
ro delikwent mówi jej, żeby się od niego odp***
i nie zawracała mu głowy jakimś Słowackim. Ale to 
baaardzo dobry chłopak. 

Nauczyciele starają się przeprowadzić swoich 
uczniów przez szkołę i egzaminy, ale myślą też
o ich przyszłości. Martwią się, kiedy dziecko ma 
problemy, starają się, jak mogą, żeby tylko utrzymać 
słabszego ucznia na powierzchni i nie dać mu uto-
nąć w przekonaniu, że jest nieudacznikiem. Belfer 
to nie diabeł, który ma za zadanie uprzykrzać życie 
młodzieniaszkom – to ktoś, kto chce im pomóc. Nie 
wszystkie szkoły działają wzorowo, nie wszystkie 
mają pod dostatkiem sprzętu i materiałów, nie każ-
dy rodzic jest partnerem do rozmów, ale nauczyciel 
zagryza zęby i robi, co może, stara się i płaci za to 
cenę upokorzenia. 

Nie będę nikogo przekonywać do poparcia protestu 
nauczycieli; żyjemy w wolności, każdy może myśleć 
i uważać, co chce. Pamiętajcie tylko, że myśleć, 
i argumentować nauczyła was pani w garsonce, że 
pan z kredą na palcach jako pierwszy pokazał wam 
świat, nauczył liczyć i analizować. Dzięki nauczycie-
lom wiecie, że istnieje coś więcej niż czubek własne-
go nosa i świat zamknięty w czterech ścianach.

Anna Albingier
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Nauczyciel przyjmował w Polsce przez lata różne role – był groź-
nym i niedostępnym mędrcem na piedestale, rozumnym przyja-
cielem prowadzącym za rękę ku wiedzy, surowym i sprawiedli-
wym sędzią, wzorem i opoką moralności. Dziś przylepia mu się 
inne maski, „gęby”, jakby powiedział Gombrowicz – dziś wciska 
mu się na głowę ośle uszy i koronę króla głupców, robi się z niego 
interesownego buca tracącego kontakt z rzeczywistością. 
W obliczu widma protestu belfrów wszyscy dostają fioła – poli-
tycy szaleją, w mediach przewalają się jedna za drugą kolejne 
dyskusje „tych, co za” z „tymi, co przeciw”. Kim jesteś, nauczy-
cielu, i dlaczego tak bardzo uwierasz naród?
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Lektury obowiązkowe:
 Suzie Hayman, „Wychowujemy nastolatka. Czyli jak być mądrym i kochającym rodzicem”, 
       Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2012,
 Carlos González, „Wspólne dorastanie. Miłość i szacunek w rodzinie”, 
       Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2018,
 Aleksandra Piotrowska, Ewa Świerżewska, „Nastolatki pod lupą. Poznaj, by zrozumieć”, 
       Zielona Sowa, Warszawa 2017,
 Daniel J. Siegel, „Burza w mózgu nastolatka. Potencjał okresu dorastania”, 
       Wydawnictwo Mind, 2016,
 Leszek Talko, „Nastolatek dla początkujących”, 
       Wydawnictwo Zwierciadło, Warszawa 2017.
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  Na początek pytanie, które może się 
wydawać proste, żeby nie powiedzieć 
głupie. Czy można kochać za mocno? 

To zależy, co to miałoby znaczyć. Generalnie 
nie ma czegoś takiego jak „kochanie za moc-
no”. To od razu włączałoby w mojej głowie 
żółte światło i ostrzegałoby przed zaburze-
niem. Nie mówilibyśmy wtedy o prawdziwej 
miłości. 

  Skoro każda z relacji powinna być 
oparta na partnerstwie i równowadze, 
to co powoduje, że te wartości są za-
burzone? 

Przede wszystkim indywidualne cechy danej 
osoby. Od razu użyłabym tu sformułowania 
„trauma”. Różne wydarzenia w życiu i różne 
relacje, które budujemy, mogą tę traumę 
w nas aktywować. To z kolei spowoduje,
że równowaga i partnerstwo zanikną. Załóż-
my taką sytuację: ktoś przyjmuje rolę dziecka 
w związku. Wtedy partner musi być mamusią 
albo tatusiem. Równowaga zanika i przestaje 
to być związek partnerski. Możemy być kimś, 
kto wyzwala, lub kimś, kto musi być ciągle ra-
towany. W takich przypadkach nie ma mowy 
o partnerstwie. Nie ma równości. Ani w pra-
wach, ani w obowiązkach. W partnerstwie, 

z defi nicji, to wszystko musi być wyrównane. 
Poza tym, jeśli jeden partner daje, a drugi 
nie, to też nie ma równowagi. 

  A jeśli ktoś powie: „no cóż, dawca tra-
fi ł na biorcę”? 

Wtedy nie ma mowy o związku, który będzie 
się rozwijać i będzie korzystny dla obu stron. 
Nawet dla biorcy taki związek nie będzie 
dobry. Jeśli spojrzymy na powody rozstań 
w związkach, w których jedna strona daje, 
a druga bierze, to ten, kto odchodzi, jest za-
wsze biorcą.

  Wróćmy więc do wcześniejszej myśli. 
Często mówi się, że podstawą toksycz-
nego związku jest to, że ofi ara próbuje 
nadrobić emocjonalne braki z dzieciń-
stwa lub młodości. 

Od razu pojawia się założenie, że jedna 
osoba będzie się poddawać zależności, 
a druga będzie te toksyny „wypuszczać”. 
Ale nie do końca tak jest. Związek to na-
czynie połączone. Jeden partner oddziałuje 
na drugiego. W toksycznym związku obie 
strony tę toksyczność wspierają. Podłoże 
takiego związku leży w traumie, brakach. 
Na przykład brak zainteresowania. Jeśli 
przez całe dzieciństwo dążę do tego, żeby 
ktoś się mną interesował, i nagle spotykam 
ciebie, a ty jesteś mną zachwycony i zain-
teresowany i kiedy wychodzę, pytasz gdzie 

Ania: Poznałam Maćka na jed-
nym z portali randkowych. Na 
początku było fantastycznie, 
świata poza sobą nie widzieli-
śmy. Tylko nie zdawałam sobie 
sprawy z tego, że z czasem on 
tego mojego świata nie będzie 
chciał w ogóle widzieć. Od-
izolował mnie całkowicie. Co-
dziennie przyjeżdżał po mnie 
do pracy, ale tak naprawdę 
nie był romantyczny. Robił to, 
żeby mieć pewność, że będę 
w domu, że z nikim się nie 
spotkam, że nigdzie nie pój-
dę. Miała być praca i natych-
miast dom. Kontrola obecności, 
potem sprawdzanie telefonu, 
maili, awantury, w końcu ude-
rzył. Wiedziałam, że muszę to 
skończyć. Bałam się cholernie, 
ale nie miałam wyjścia. Kiedy 
nie ma już związku, o którym 
się marzy, to albo ja wygram, 
albo on. 



BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

POMAGAMY KLIENTOM W PODEJMOWANIU
MĄDRYCH DECYZJI JUŻ OD 1997 ROKU.

• Zakładanie dział alności gospodarczych i fi rm.
• Pełna księgowość: rozliczanie deklaracji TVA,
Inrtacom, list ing, rozliczenia podatkowe.

• Przew idywania podatkowe.
• SMS z wynikiem po każdym rozliczeniu.
• Weryfi kacja podwykonawców z art . 30 b is.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

• Deklaracje podatkowe dla nie rezydentów.
• Składanie p ism administ racyjnych: rozkładanie
na raty, o umorzenie odsetek, prośby o
umorzenie kar.

• Zg łaszanie LIMOSY dla fi rm polskich.
• Zg łaszanie budowy z art . 30 b is.

Rzosinska Izabela
0494 625 938
02/ 735 64 94
izakontakt1@gmail.com

Rue Colonel Bourg 22, 1030 Bruxelles

Wszystk im naszym kl ientom,
życzymy pełnych radośc i
Świąt Wie lk ie j Nocy
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• Kontrakt bezterminowy od pierwszego dnia pracy
• Pomoc administracyjną przy rodzinnym oraz
ubezpieczeniu zdrowotnym

• Pomoc w znalezieniu pracy
• Zwroty za ubrania, czyszczenie ubrań, parkingi,
telefony, koszty dojazdów

• Szkolenia zawodowe

NASZYM PRZYSZŁYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY
• Specjalne warunki w banku ING
• Możliwość odbioru czeków od pracownika w domu
od 18 h do 21 h przez kuriera

• Wypłacanie świadczeń socjalnych: wakacyjne,
premia roczna, płatne dni świąteczne, śluby,
komunie, pogrzeby

• Gwarancję wypłat i zaliczek na czas
• Miłą, fachową i serdeczną obsługę

Adres Biura
Rue Colonel Bourg 22

1030 Bruxelles

Godziny otwarcia : od 9h00 do 18h00
Przerwa : od 13h30 do 14h00
www.ikr-magiconcept.com

Wszystk im naszym kl ientom, życzymy ciep łych,
rodz innych i pe łnych radośc i Świąt Wie lk ie j Nocy, samych

pogodnych chwi l oraz mokrego śmigusa dyngusa.IKR&MAGI
t i tres serv ices

02/735 64 94
In fo l in ia czynna jes t od pon iedz ia łku do p ią tku w godz inach: 9 .00 - 18.00
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i z kim – to to jest odurzające. „Nareszcie 
ktoś mnie widzi, zauważa, docenia”. Tylko 
że po pewnym czasie zaczynamy potrzebo-
wać wytchnienia, wolności: „wychodzę, to 
wychodzę”. Zaczyna się śledzenie. Zaczyna 
się przepytywanie. I to jest powód, żeby 
odejść. Zainteresowanie mną zaczyna być 
chore. Balans w związku nie polega na tym, 
żeby się wiązać z kimś, bo będzie fajnie. Ba-
lans polega na tym, żeby docenić swoje ży-
cie i że obecność partnera sprawi, że będzie 
ono fajniejsze. Człowiek jest istotą stadną.

  W takim razie jaką rolę odgrywa oba-
wa przed samotnością? 

Jeśli czegoś naprawdę nie lubisz, to tego 
nie rób. Nie lubisz szpinaku? To go nie jesz. 
Jeśli tkwisz w związku, z którego nie jesteś 
zadowolona lub zadowolony, to odejdź. 
Oczywiście, nie jest to łatwe, bo jakaś część 
ofi ary jest zaspokojona. Strach przed samot-
nością jest często związany z niskim poczu-
ciem wartości („nikt mnie nie będzie chciał, 
bo jestem taki czy taka”) i nie do końca cho-
dzi tyle o samotność, co o poczucie bycia 
idealnym. Ale przecież toksyczny partner 
celowo powoduje w nas strach przed odej-
ściem.

  A jeżeli toksyn w związku nie ma, lecz 
któraś ze stron używa tego określenia 
tylko po to, żeby znaleźć sobie wyjście 
ewakuacyjne?

To sprowadza się do pojęcia „toksyczności”. 
Co to jest? To pojęcie jest w psychologii nie-
zwykle płynne. Toksyczność pojawia się wte-
dy, kiedy związek, zamiast nas wzbogacać 
i umacniać, zabiera nam coś. I nie chodzi 
o kompromisy, bo one zwykle nie są de-
strukcyjne. Masz prawo odejść. Ludzie się 
różnie rozstają i wymyślają różne powody.

  Czy bezpiecznie jest wypomnieć cokol-
wiek toksycznemu partnerowi?

Poprzez wypominanie stajemy się równie 
toksyczni. Nie lepsi od partnera. Oczywi-
ście, możemy zadać pytania w stylu „po 
co mnie kontrolujesz?” albo „czego się 
boisz?”. Ale to kwes� a tego, w jaki sposób 
je zadajemy. To też zależy od okoliczności. 
Zadać pytanie można w sposób bardzo tok-
syczny, ale można to też zrobić niezwykle 
łagodnie. Można w ten sposób wysyłać dwa 
odmienne komunikaty. A to nie wpływa na 
budowanie relacji. Ani dobrej, ani złej, ani 
toksycznej.

  Czy toksyczność może wykraczać poza 
związek? Mam na myśli podejście zna-
jomych, przyjaciół, rodziny do jednego 
z partnerów.

Oczywiście. Z jednej strony może być tak, 
że toksyczne relacje istnieją w układach my 
– znajomi, my – rodzice, my – rodzeństwo. 
Ale z drugiej strony też jest tak, że my sami 
różnych rzeczy nie widzimy, bo jesteśmy 
tak bardzo zakochani. Ale widzą to właśnie 
znajomi i rodzina. Tylko że my najczęściej 
nie słuchamy. Istnieje jeszcze jedno ryzyko 
– fałszywie stwarzany przez znajomych czy 
rodzinę wizerunek toksycznego partnera, 
bo oni go po prostu nie lubią. I będą robić 
wszystko, żeby tę relację zepsuć, zniechęcić 
nas. Tylko czy czasami nie jest tak, że to wła-
śnie my mamy toksyczne relacje ze znajomy-
mi i bliskimi?

  Czy osoba toksyczna wie, że zatruwa 
związek? Przecież takie czy inne za-
chowanie może być wyniesione z kon-
kretnego środowiska lub wynika z kon-
kretnego wychowania. Bycie „katem” 
może być dla kogoś czymś absolutnie 
normalnym? 

Generalnie ludzie nie mają świadomo-
ści tego, że krzywdzą. Dam taki przykład. 
Mój syn niedawno poszedł na wagary,
zwiał z meczu, a jest kluczowym zawod-
nikiem. I nie zdawał sobie sprawy z tego, 
że zawiódł swoją drużynę. Nie rozumiał, 

że takie zachowanie wywoła negatywne 
emocje u jego kolegów i nauczycieli. Podob-
nie jest w związkach. Czasami ludzie nie zda-
ją sobie sprawy z tego, że ranią. A ci, którzy 
to doskonale wiedzą… No cóż, psychopato-
logia określa ich mianem „psychopatów”.

  Niektórzy radzą analizowanie tzw. 
niepokojących sygnałów i sprawdza-
nie, czy czasami nasz związek nie jest 
toksyczny. Ale czy nie jest też tak jak 
w przypadku hipochondrii – jeśli będę 
szukać, to znajdę?

Z jednej strony, owszem, jeśli się szuka, to 
się znajdzie. Ale nie należy interpretować 
zachowań partnera w sposób jednoznacz-
ny. Wiele przecież wynika z samopoczucia, 
sytuacji w pracy itd. To, że ktoś jest dzisiaj 
niemiły, nie znaczy, że jest toksycznym part-
nerem. Byłabym bardzo ostrożna. Wiadomo 
– komunikaty płynące od drugiej osoby in-
terpretujemy według własnych przekonań. 
A to może być niebezpieczne. Nikt nie znaj-
dzie się w związku toksycznym, jeśli nie ma 
za sobą traum, które sprawiają, że przyciąga 
potencjalnych „katów”. Bo w takich przy-
padkach jesteśmy dla nich po prostu nie-
ciekawi. Zachowanie partnera jest reakcją 
na nasze zachowanie, czyli my sami możemy 
prowokować. Powiedziałabym więc, że jeśli 
coś nam w związku nie pasuje, coś zaczyna 
wyglądać podejrzanie, to zacznijmy od sie-
bie. Chociaż ludzie tego nie lubią słyszeć, 
bo lepiej jest zrzucić winę na tę drugą stronę.

  Czy w takim razie jest recepta na spo-
kojne i bezpieczne zakończenie tok-
sycznego związku?

Im mniej dolewamy oliwy do ognia, tym 
spokojniej możemy się rozstać. Sugerowa-
łabym konsultacje ze specjalistą. Choćby
z tego powodu, że każdy inaczej reaguje 
na rozstanie czy na chęć rozstania. Przecież 
nikt nie chce wywoływać agresji w drugim 
człowieku. Ale jak powiedziałam wcześniej, 
jeśli zaczniemy pracować nad sobą, sta-
wać twarzą w twarz i przezwyciężać dawne 
traumy, to trudny partner straci zaintere-
sowanie nami i związek może się po prostu 
sam rozpaść. Przy czym nie zapominajmy, 
że tym „katem” może być zarówno kobieta, 
jak i mężczyzna. Nie możemy demonizować 
tylko jednej płci.

rozmawiał Filip Cuprych

Tomasz: Wiki jest kobietą , 
o której marzyłby chyba każ-
dy facet. To, że wybrała mnie, 
było ogromnym szczęściem. 
Tyle że ona nie wybrała mnie 
za to, jaki jestem, ale jako wła-
ściciela portfela. Zaczęło się 
niewinne. Wakacje w ciepłych 
krajach, zakupy w marko-
wych salonach, kolacje w kil-
kugwiazdkowych hotelach. To 
moja rodzina otworzyła mi 
oczy. Nie było w tym uczucia, 
tylko wyrachowanie na zasadzie: 
upojna noc za najnowszy te-
lefon. Musiałem to ukrócić . 
Przeszedłem piekło; byłem 
szkalowany w mediach społecz-
nościowych, mój szef i znajomi 
zaczęli otrzymywać anonimy.
W końcu się uwolniłem. Wygra-
łem. Jestem szczęśliwy.
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ZATRUDNIAMY

Osoby  chcące  zwiększyć swój etat 
Osoby mające  prawo do zasiłku (chômage, 
CPAS) oraz kartę ACTIVA

ADRES NASZEJ AGENCJI: 
rue de la Jonchaie 13, 1040 Etterbeek
info@optimaservice.be  |  +32 (0)2 219 92 22

TITRES   SERVICES

OFERUJEMY: 
•	Umowę	o	pracę	na	czas	nieokreślony	w	wymiarze	 
25-38	godzin	tygodniowo	

•	  Większość	pracy	na	terenie	Brukseli	
•	  Satysfakcjonujące	warunki	zatrudnienia	

CV	prosimy	wysyłać	na	adres	e-mail:	 info@optimaservice.be	
* Zastrzegamy	sobie	prawo	do	odpowiedzi	wyłącznie	wybranym	kandydatom	



Kilka Praktycznych porad dla rodziców, 
aby ograniczyć ryzyko fonoholizmu wśród dzieci:

1.   Wchodź w świat mediów wspólnie z dzieckiem.
2.   Uwzględnij proces naśladowania.
3.   Twórz domowe zasady używania mediów cyfrowych.
4.   Stosuj szeroki wachlarza nagród, nie karz jedynie poprzez zabranianie 
       używania internetu.
5.   Stawiaj granice.
6.   Wzbudzaj ciekawość świata, nie pozwól, aby twoje dziecko się nudziło.
7.   Spędzaj kreatywnie czas wolny.
8.   Przytulaj i mów, że kochasz.
9.   Dbaj o well-being, czyli równowagę psychiczną między światem cyfrowym i realnym; 
       nie pozwól, aby jedynym dostępnym dla dziecka światem był świat online.
10. Twórz kulturę offl  ine.

Materiały dla rodziców:
● domowykodeks.pl
● dbamomojzasieg.com/pomoce-dydaktyczne/
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Dokument opowiada historię dwóch chłop-
ców (dziś już dorosłych mężczyzn) – dziesię-
cioletniego wtedy Jamesa Safechucka oraz 
siedmioletniego Wade’a Robsona, którzy 
w latach 80. byli fanami Micheala Jackso-
na i dostąpili zaszczytu bliższej znajomości 
z nim. Zaszczyt, jak okazuje się dopiero po 
latach, był bardzo wątpliwy. Blisko 10 lat po 
śmierci Jacksona postanowili opowiedzieć 
światu ze szczegółami kulisy tej znajomości. 
Obydwaj przyznali, że Michael Jackson mo-
lestował ich seksualnie. Przyznali się rów-
nież do fałszywych zeznań w procesie o mo-
lestowanie przez piosenkarza, w których 
oskarżali dwaj inni poszkodowani – Jordan 
Chandler w 1993 r. (jego rodzice zawarli 
ugodę pozasądową z Jacksonem w 1994 r.) 
oraz Gavin Arvizo w 2005 r. (tutaj zeznawał 
tylko Robson, Safechuck odmówił udzia-
łu w procesie). W tym drugim procesie, 
w znacznej części dzięki zeznaniom Wade’a, 
króla popu uniewinniono.

Po latach trauma wynikającą z molestowa-
nia, którego tak naprawdę nie byli świadomi 
i które całe dorosłe życie próbowali wyprzeć 
z pamięci, wróciła do nich z ogromną mocą. 
Nasiliła się, kiedy obydwaj zostali ojcami. 
W symboliczny sposób w filmie przedstawio-

ne jest to, że dopiero przez pryzmat swoich 
dzieci zaczęli uświadamiać sobie, czego do-
świadczyli ze strony swojego idola, autory-
tetu, guru, przyjaciela. W końcu kochanka.

Sama realizacja filmu jest bardzo przeko-
nująca. Jak na tak długi dokument, trzyma 
w napięciu od początku do końca. O znajo-
mości z Jacksonem opowiadają dwaj doro-
śli już mężczyźni, ich matki, żony oraz ro-
dzeństwo. Całość uzupełniona jest kilkoma 
zdjęciami z przeszłości, paroma filmikami, 
panoramą Neverland Ranch, czyli posiadło-
ści Jacksona, w której nawiązywał kontakty 
seksualne ze swoimi małymi przyjaciółmi. 
Film jest ubogi w środki wyrazu, opiera się 
głównie na słowach dwóch głównych bo-
haterów. Na pewno jest doskonale wyreży-
serowany, tu i ówdzie wykorzystuje środki 
przekazu mające na celu wywrzeć większe 
wrażenie i podkreślić dramatyzm sytuacji. 
Jednak opowiedziana historia wydaje się 
mieć, niestety, solidne poparcie w faktach.

W całym tym zamieszaniu wokół „Leaving 
Neverland” nie chodzi jednak ani o artyzm 
dokumentu, ani o Michaela Jacksona. Cho-
dzi o ukazanie zjawiska pedofilii, i to z tak 
kontrowersyjnej strony, że rzesze ludzi z za-
partym tchem zaprzeczają, aby do niego 
doszło. Pedofilii, która przecież powinna 
być przez wszystkich ludzi i wszystkie śro-
dowiska piętnowana, tymczasem bywa, 
że przymyka się na nią oko, często docho-
dzi do niej przy niemej zgodzie, a winę za 
krzywdę ponosi ofiara, nie kat. 

Film o dwóch chłopcach molestowanych 
w dzieciństwie jest okrutnym świadectwem 
tego, w jaki sposób ludzie podchodzą do wy-
korzystywania seksualnego nieletnich. I nie 
trzeba odnosić się do przypadku zza oceanu 
sprzed wielu lat. Wystarczy, że rozejrzymy 
się wokół i wsłuchamy w głos współczesnych 
ofiar, bez zaprzeczania, bez zarzucania kłam-
stwa, bez obrony krzywdzących, niezależnie 
od tego, z jakiego kręgu się wywodzą. 

W dokumencie postać Jacksona jest sym-
bolem pewnego sacrum, którego nie wol-
no krytykować, nie wolno posądzać o prze-
stępstwo, o złe czyny, o złe intencje. Blask 
jego gwiazdorstwa i dobroczynnych gestów 
przyćmił ciemną stronę, w której idol bez-
karnie przez dziesiątki lat wykorzystywał 
seksualnie dzieci. Sława króla popu była 
jego pancerzem ochronnym przed oskar-
żeniami. Na naszym podwórku też może-
my spotkać przypadki, w których oprawcy 
otoczeni są pancerzem ochronnym, a winę 
zrzuca się na pokrzywdzonych.

W „Leaving Neverland” prócz przedstawio-
nych wydarzeń szokuje jeszcze jedna oko-
liczność. Przemoc seksualna, która spotkała 
dwóch małych chłopców, działa się pod okiem 
ich… matek. W obu przypadkach kobiety te 
nawiązały głęboką więź z Jacksonem, bez za-
stanowienia przyjmowały zaproszenie wraz 
z rodzinami do jego posiadłości, w końcu – 
bez głębszej refleksji zgadzały się na wspólne 
spanie synów z dorosłym mężczyzną w jed-
nym łóżku. Przyjmowały drogie prezenty czy 
zaproszenia na wspólne wyjazdy i kosztowne 
wakacje. Zgadzały się na pozostawienie dzie-
ci na dłuższy czas z Michaelem bez swojej 
obecności. Ponoć nie wiedziały, że ich synom 
dzieje się cokolwiek złego. Wierzyły w ich za-
przeczenia na procesach, w których wypierali 
się stosunków seksualnych z piosenkarzem. 

Mówiąc o pedofilii, często zapomina się 
o wskazaniu rodzica jako w dużej mierze 
współwinnego tych wydarzeń. Bo to rodzic 
powinien zadbać o bezpieczeństwo dziecka, 
stworzyć mu możliwość do komunikowania 
wszelkich problemów oraz walczyć o spra-
wiedliwość, jeśli jest to tylko w interesie 
(emocjonalnym) dziecka. Gniewne środo-
wisko woli zamiatać pod dywan niewygod-
ne oskarżenia niż stanąć po stronie ofiary. 
Po tej stronie powinien jednak zawsze stać 
rodzic, odważny i bezkompromisowy, pomi-
mo ciężaru swoich własnych błędów.

Właśnie dlatego „Leaving Neverland” jest 
ważny. Pomaga dostrzec ofiarę, jej traumę 
oraz wyrazić niezgodę na przemoc na dzie-
ciach niezależnie od tego, kto jej dokonuje, 
jaką ma pozycję społeczną, koneksje czy 
zawartość portfela.

Ewelina Wolna-Olczak

Kilka tygodni temu stacja HBO wyemitowała czterogodzinny film dokumen-
talny „Leaving Neverland” (reż. Dan Reed), który wzbudził wiele kontrowersji 
wśród różnych środowisk na całym świecie. Po premierze filmu doszło nawet 
do odrzucenia muzyki piosenkarza w wielu stacjach radiowych, a z drugiej 
strony – do masowych protestów przeciw szkalowaniu opinii króla popu.
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MISTERIUM PASYJNE W OBERAMMERGAU
Oberammergau to jedno z wielu małych i malowniczych miaste-
czek rozsianych po Alpach Bawarskich. Leży nad rzeką Ammer, 
a zamieszkuje je niewiele ponad 5 tys. mieszkańców. Spacerując po 
Oberammergau, zobaczymy pięknie malowane domy z motywami 
biblijnymi, ale nie tylko dla tych fresków miasteczko jest tak licznie 
odwiedzane. Niebywałą sławę przyniosły mu odgrywane co 10 lat 
inscenizacje misterium pasyjnego. Przedstawia ono ostatnie pięć 
dni z życia Jezusa – od triumfalnego wjazdu do Jerozolimy po śmierć 
i Zmartwychwstanie. 

Wszystko zaczęło się w 1633 roku, kiedy to na pobliskie tereny na-
padli Szwedzi, a dodatkowo okolicę dziesiątkowała dżuma. W obli-
czu beznadziejnej sytuacji ludziom pozostała tylko modlitwa. Prosili 
więc, aby ich miasteczko zostało ocalone od zarazy, i obiecywali, że 
jeśli tak się stanie, co 10 lat będą w ofierze dziękczynnej przedsta-
wiać misterium pasyjne. Ich prośby zostały wysłuchane, a miesz-
kańcy w podzięce za ocalenie w czasie Wielkanocy w 1634 roku zor-
ganizowali pierwsze przedstawienie. Kolejne odbywały się i nadal 
odbywają w latach zakończonych zerem. 

Początkowo w misterium wzięło udział 80 osób. Jednak z biegiem 
lat obchody zaczęły się rozszerzać, a wieści o tych niezwykłych 
przedstawieniach rozniosły się. Obecnie w inscenizacji bierze udział 
niemal cała miejscowość i pobliskie klasztory – razem ze statystami 
około 2400 osób! Nic dziwnego, że dla mieszkańców Oberammer-
gau jest to najważniejsze wydarzenie w każdym 10-leciu. Już ponad 
rok wcześniej mężczyźni zaczynają zapuszczać brody, aby wyglądać 
bardziej realistycznie. Obowiązują jednak pewne zasady. Nie każ-
dy może np. występować jako aktor. Dopuszczani są tylko rodowi-
ci mieszkańcy miasteczka lub osoby mieszkające tam ponad 20 lat 
albo mające żonę lub męża z tej miejscowości. 

Ostatnie przedstawienie, w 2010 roku, rozpoczęło się o 14.30 
i trwało, z przerwą na posiłek, do godziny 23.00. Misterium wysta-
wiane było przez pół roku, od połowy maja do początku październi-
ka, w specjalnie do tego celu przeznaczonym budynku. Jego budżet 
wyniósł – bagatela! – 32 mln euro, jednak dzięki rzeszom turystów 
przychody sięgnęły prawie 100 mln euro. Następna okazja do wzię-
cia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu nadarzy się za pięć lat.

MEKSYKAŃSKIE PALENIE JUDASZA
Począwszy od XVI wieku w Meksyku okres przed Wielkanocą obfi-
tował w liczne pochody, podczas których palono własnoręcznie wy-
konane kukły. Zwyczaj ten wprowadzili hiszpańscy zakonnicy jako 
symbol rozprawienia się ze złem. Pochody odbywają się jeszcze 
w większych miastach, a w samym mieście Meksyku zwyczaj prze-
rodził się w Święto Ognia.

TRADYCJE I WIERZENIA WIELKANOCNE 
W EUROPIE
  Austriacy w Wielki Czwartek – nazywany tam zielonym – jedzą

    tylko potrawy w tym kolorze.

 Z kolei w Wielki Piątek w Czechach nie wypieka się chleba, 
       gdyż istnieje przesąd, że tego dnia czarownice mogą rzucić
      urok na osoby, które jednak to robią.

  W Szwecji w Wielką Sobotę możemy poczuć się jak w Halloween,
    bo na ulicach spotkamy mnóstwo dzieci przebranych za wiedźmy. 
   Chodzą one od domu do domu i proszą o słodycze. 

  W Niemczech, ale też na Śląsku, dzieci w Niedzielę Wielkanocną 
    po rezurekcji szukają w ogrodach czekoladowych jajek pozo-  
    stawionych przez zajączka wielkanocnego.

  Zaś we Włoszech w drugi dzień świąt całe rodziny udają się na 
      świąteczne pikniki.

  Mieszkańcy Ukrainy wierzą, że zjedzenie wielkanocnych bazi
      uchroni przed bólem i chorobami gardła. Również zwierzęta 
      domowe dostają do zjedzenia baziowego „kotka” – ma on im 
      zapewnić zdrowie przez cały rok.

Chrześcijańskie obchody Wielkanocy czerpią z trzech tradycji: pogańskich świąt przesilenia wiosennego, żydowskiej Paschy 
oraz oczywiście Zmartwychwstania Pańskiego, obchodzonego w chrześcijaństwie. Chociaż w większości krajów świętowanie Wiel-
kanocy wygląda bardzo podobnie, w niektórych miejscach ma ono specyficzny koloryt, wynikający ze starych lokalnych wie-
rzeń lub doświadczeń mieszkańców.

O zwyczajach wielkanocnych na świecie
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GWATEMALSKIE DYWANY KWIATOWE
W niedużej Gwatemali utrwalił się zwyczaj barwnych procesji, któ-
re najbardziej widowiskowe są w mieście Antigua. Wielkopiątko-
wa procesja kroczy po niezwykłych, bogato zdobionych dywanach 
– chodniki są tego dnia wyłożone misternie ułożonymi wzorami 
z kwiatów i kolorowych skorupek jaj. Na czele niesiona jest ogrom-
na figura Chrystusa z krzyżem, następnie figura Matki Boskiej oraz 
św. Jana i św. Magdaleny. Nosze, na których znajdują się postaci, są 
tak ciężkie, że musi je nieść 80 mężczyzn. A zaszczytu tego dostę-
pują tylko osoby należące do bractwa opiekującego się poszczegól-
nymi figurami, przy czym figurę Matki Boskiej nieść mogą tylko ko-
biety. Procesji towarzyszą także żołnierze oraz Piłat. Ludność ubiera 
się na fioletowo – na znak męczeństwa. Po przejściu procesji dywan 
jest niszczony, a mieszkańcy zabierają pojedyncze kwiaty jako świę-
tą pamiątkę. 

PROCESJE BICZOWNIKÓW
Tymczasem jedne z najbardziej kontrowersyjnych obrzędów wielka-
nocnych odbywają się na Filipinach. Mowa oczywiście o procesjach 
biczowników, od których Kościół stanowczo się odcina. Mimo tego 
co roku w Wielki Piątek mężczyźni wkładają na głowy korony z liści 
palmowych i idą ulicami, smagając swe ciało bambusowymi pasa-
mi. Chcą w ten sposób przeprosić Boga za grzechy, odbyć pokutę 
i oczyścić swe dusze przed Wielkanocą. 

Choć śmiałków (czy może raczej szaleńców) jest stosunkowo nie-
wielu, bo kilkudziesięciu, ich poczynania przyciągają wielu gapiów 
– nawet ponad 30 tys. osób. Obserwatorzy świętują w dość ra-
dosnym nastroju, a zarabiają na nich co bardziej przedsiębiorczy 
mieszkańcy, sprzedając jedzenie i… alkohol. Co ciekawe, procesje te 
mają dość krótką tradycję – pierwsze publiczne ukrzyżowanie od-
było się w 1962 roku, gdy mężczyzna odtwarzający postać Jezusa 
pozwolił się przybić do krzyża. 

Agnieszka Szołtysik
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Figury, czyli judas, pali się uroczyście na ulicach miasta w Wielką So-
botę. Tłumy ludzi zbierają się wtedy w centralnym punkcie miasta, 
przynosząc przeróżne kukły. Świętowanie zaczyna się od spalenia 
postaci diabła, a następnie, po ogólnej aprobacie, kolejnych zgro-
madzonych kukieł. Tłum cieszy się i raduje z wymierzonej Judaszowi 
kary. Same figury najczęściej wykonane są ze szmat i wypełnione 
słomą, a ich „twarze” to papierowe maski. Nie brakuje kukieł z ma-
skami popularnych, ale nielubianych osobistości, np. polityków. 
W przeszłości także czasami zdarzało się, że kukły miały twarze osób 
lubianych – ale wtedy był to wyjątkowo wyraz szacunku. 

INDIAŃSKA WALKA DOBRA ZE ZŁEM
Nie wszędzie tam, gdzie przybyli misjonarze i zaczęli głosić wiarę ka-
tolicką, udało się w całości wyplenić wcześniejsze wierzenia. Przy-
kładem są Indianie Tarahumara, zamieszkujący północny Meksyk. 
Podczas Wielkiego Tygodnia obchodzą oni koniec pory suchej i na-
dejście deszczy. Z tej okazji odgrywają widowisko, które przypomina 
walkę dobra ze złem. Jest to dla nich symbol nowego początku.

Przygotowania do obchodów tego tygodnia zaczynają się już w świę-
to Matki Boskiej Gromniczej. W wiosce wybiera się wtedy osobę, 
która kierować będzie uroczystościami. Ona z kolei wybiera dwie 
grupy ludzi – którzy tańcem przedstawiać będą całą historię, mia-
nowicie żołnierzy (wojska Boga) i faryzeuszy (słudzy diabła). Tych 
ostatnich cechuje kolor biały, oznaczający europejskich osadników. 
To właśnie oni będą nieśli kukłę Judasza – Metysa, czyli Indianina 
z domieszką białej krwi. 

Począwszy od Niedzieli Palmowej kobiety zaczynają porządki wokół 
kościoła, a mężczyźni budują Drogę Krzyżową. Dodatkowo wytwa-
rza się specjalne obrzędowe piwo, spożywane i wykorzystywane 
podczas obchodów.

W Wielki Czwartek zaczynają nieustannie bić bębny, ludzie idą 
w procesji dookoła kościoła, a następnie przygotowują kukłę Ju-
dasza, która w kulminacyjnym momencie obchodów zostanie uro-
czyście zniszczona. Tego samego dnia ludność przechodzi również 
wybudowaną wcześniej Drogą Krzyżową. Modlą się przy tym i śpie-
wają. W pewnym momencie dołączają do nich grupy tancerzy i mu-
zyków, a potem całą procesją udają się do strumienia, gdzie oddają 
cześć Bogu Stwórcy Onoruame i wtedy ofiarują mu gotowane piwo 
– rozlewając je na cztery strony świata. Po obrzędach nad wodą tan-
cerze malują swoje ciała w charakterystyczne cętki i przyozdabiają 
się pióropuszami, po czym wszyscy wracają do miasta. 

Następnego dnia, w Wielki Piątek, odbywa się rytualny taniec sym-
bolizujący walkę dobra ze złem. Całe widowisko trwa 36 godzin, 
a symboliczne pokonanie zła dokonuje się dopiero w Wielką Sobo-
tę. Wtedy to żołnierze zmuszają faryzeuszy do oddania czci Bogu. 
Na koniec kukła Judasza zostanie sponiewierana i zniszczona. Po-
mimo indiańskich korzeni obrzęd zawiera w sobie głównie chrześci-
jańskie przesłanie.
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6.04 – 5.05
FLORALIES � WYSTAWA KWIATÓW 

Château de Grand-Bigard 
Van Benerenstraat 5, 1702 Grand-Bigard

www.kasteelgrootbijgaarden.be

 9 – 21.04
FESTIWAL FILMÓW
FANTASTYCZNYCH
Bozar, 1000 Bruxelles

www.biff f.net 

19.04 – 10.05
ORANŻERIE KRÓLEWSKIE

Domaine Royal de Laeken, 1020 Bruxelles
Wstęp: 2,50 EUR (-18 lat – bezpłatnie)

www.monarchie.be

20.04 – 17.07
PLANETARIUM DLA DZIECI

Planetarium de l’Observatoire
 Royal de Belgique

av. de Bouchout, 10, 1000  Bruxelles
www.planetarium.be

21.04
TRADYCYJNY POLSKI BAL 

NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Obiad i polska zabaw

Binche, T. 0495 78 62 05 
 

24 – 28.04
BALKAN TRAFIK FESTIVALI

Bozar, 1000 Bruxelles
www.balkantrafi k.com 

25 – 28.04
ART BRUSSELS

Salon sztuki współczesnej
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles 

www.artbrussels.be
 

25.04 – 5.05
LES NUITS BOTANIQUE

Botanique, 1210 Bruxelles
www.botanique.be 

26 – 28.04
I LOVE SCIENCE FESTIVAL
�es� wal nauk przyrodniczych
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.ilovescience.brussels

27.04
EVERYONE FOR CLIMATE DAY
godz.9.30 – 17.00, Tour & Taxis, Bruxelles
org. Greenpeace Belgium

1 – 5.05
FÊTE DE L’IRIS
Wstęp: bezpłatny
www.fetedeliris.be 

1 – 5.05
150 LAT TRAMWAJU
BRUKSELSKIEGO
www.s� b.be

do 21.04
INCA DRESS CODE 
Musée Art & Histoire (MRAH)
www.mrah.be

do 30.06
STATION TO STATION 
Kanal - Centre Pompidou
Quai des Péniches, 1000 Bruxelles
www.kanal.brussels

do 1.09
NIEDŹWIEDŹ I NIEDŹWIADKI
Muséum des Sciences Naturelles
www.sciencesnaturelles.be

BRUEGEL � UNSEEN MASTERPIECES
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
www.fi ne-arts-museum.be

COMPRENDRE LA BELGIQUE 
musée BELvue
www.belvue.be
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Ze zdjęcia patrzył na mnie piękny młody mężczyzna, który miał w sobie coś z Oscara Wilde’a – aksamitne, długie czarne 
włosy i to przenikliwe, głębokie, ale smutne spojrzenie. Rzymski nos młodego cesarza, regularne rysy, lekko zaciśnięte 
wargi. Twarz, w której można natychmiast i bez pamięci się zakochać. Nawet ze zdjęcia biła od niego powaga, pewność 
siebie i przekonanie o własnej wielkości i geniuszu. Mężczyzną, który tak bardzo mnie zachwycił, był Stanisław Szukalski, 
jeden z najlepszych rzeźbiarzy XX w. Polak, którego pokochał Glenn Bray i inni wielcy kolekcjonerzy sztuki i o którym Leon-
ardo i George DiCaprio zrobili niezwykle wciągający i piękny w swojej prostocie reportaż, zdaje się być w ojczyźnie nieco 
zapomniany, a jeśli już się go wspomina, to w kontekstach, w których on sam nigdy by się nie chciał stawiać.

Szukalski urodził się w 1893 r. w Warcie. 
Na wsi, w otoczeniu kochających bliskich, Staś 
bardzo szybko odkrył, że ma w sobie talent, 
który czyni go wyjątkowym. Jak sam wspo-
minał w rozmowach z amerykańskimi przyja-
ciółmi: pierwsze rzeźby przygotowywał jako 
podarki dla dziewczynek i dziewcząt, które 
od zawsze otaczały go roześmianym wianusz-
kiem. Zachęcany przez ukochanego ojca, słu-
chał tylko własnego instynktu, podążał za wy-
obraźnią i nie dawał się zapakować w ciasne 
ramy systemu edukacji. Ojciec Szukalskiego 
miał ponoć powiedzieć nauczycielowi, któ-
ry skarżył się na wybujałą wyobraźnię Stasia 
i brak zaangażowania w życie szkoły, że w peł-
ni zgadza się z buntem syna, bo też uważa,
że szkoła zabija ducha i niszczy imaginację. 

Słowa ojca musiały wryć się głęboko w pamięć 
młodego artysty, bowiem nigdy nie pozwolił, 
by ktokolwiek lub cokolwiek go ograniczało. 
Nie pozwalał, żeby mówiono mu, co ma robić, 
nie znosił zamknięcia. Był gadatliwy, czarujący 
i nieustannie zajęty swoją sztuką. Potrafi ł na 
przyjęciu wygłaszać wykłady o sztuce, których 
z zachwytem słuchali młodzi amerykańscy ar-

tyści. Wielokrotnie gościł w swoim domu gru-
py fanów, których sprowadzał Glenn Bray. On 
mówił, oni słuchali – wszyscy byli zadowoleni. 

Szukalski zawsze bardzo dumny był ze swego 
pochodzenia i narodowości. Nigdy nie ukry-
wał, że pochodzi z Polski ani że wychowywał 
się w Warcie. Wierzył, że właśnie dzięki takim 
korzeniom wie, co to prawdziwa sztuka – wie-
rzył głęboko, że bez nich nie mógłby być praw-
dziwym artystą. Ojczyzna zawsze pozostawała 
mu bardzo bliska; nie miało dla niego znacze-
nia, że już jako około dziesięcioletni chłopak 
przeniósł się z rodziną do dalekiej Ameryki – 
Polska zawsze była dla niego niemal święta. 
Jako nastolatek (miał wtedy 15 lat) przyjechał 
do Krakowa, by tutaj rozpocząć studia na Aka-
demii Sztuk Pięknych. 

Egzamin wstępny na akademię składał się 
z przygotowania rzeźby bazującej na anatomii 
pozującej modelki. Dla bardzo pewnego sie-
bie, znającego swój talent i szukającego inspi-
racji chłopaka takie zadanie było jak uderzenie 
w twarz – on przepłynął ocean, żeby się rozwi-
jać, wzbogacać swoją wyobraźnię i szlifować 

talent, nie zaś po to, by udowadniać, że jest 
kopistą rzeczywistości. Stanisław Szukalski 
nie byłby sobą, gdyby nie wyraził swojego 
sprzeciwu wobec postawionego przed nim 
zadania. Kiedy inni biedzili się nad przenie-
sieniem wdzięków muzy na płótno lub odda-
niem ich w glinie, Stach skupił się na kolanie 
muzy i nawet nie starał się rzeźbić niczego 
więcej. Profesor Konstanty Laszczka był pod 
ogromnym wrażeniem talentu i odwagi mło-
dego człowieka i postanowił wziąć go pod 
swoje skrzydła – mimo sprzeciwu niektórych 
członków komisji, którzy twierdzili, że Szukal-
ski jest za młody. 

Patrząc na życie twórcze Stasia (tak kazał 
zwracać się do siebie przyjaciołom), niektórzy 
zadają sobie pytanie: po co mu była szkoła, 
skoro już jako nastolatek potrafi ł oszołomić 
największych znawców i zachwycić innych ar-
tystów? Szukalski nigdy nie kopiował, nie stał 
w miejscu. W jego projektach i ukończonych 
pracach widać, że był krok przed wszystkimi. 
Jego wyobraźnia podpowiadała mu rzeczy, 
które dla wielu wydawały się wołaniem przy-
szłości. Maciej Miezian napisał o tym: „Gdy 
artyści odkrywali konstruktywizm, on upra-
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wiał już hiperrealizm i postmodernizm, wy-
przedzając trendy w sztuce o 70 lat”. 

Artysta niejednokrotnie przyznawał, że sztu-
ki uczył się sam, jeśli w ogóle można się jej 
nauczyć; zanurzał się w swoich myślach i tam 
znajdował inspirację. Pochłaniał książki, nie 
bał się oceniać i krytykować cudzych prac, 
uczył się, doświadczając. Czerpał z siebie sa-
mego i z doświadczeń, które naznaczyły jego 
życie – jednym z najważniejszych i najbardziej 
głębokich była śmierć ukochanego ojca. Stach 
był na dworze, kiedy nagle usłyszał pisk opon 
i krzyk. Pobiegł na miejsce wypadku, jakby 
przeczuwając najgorsze. Nie mylił się – na 
ziemi, otoczony tłumem gapiów, leżał jego 
martwy ojciec. Szukalski nie pozwolił nikomu 
dotknąć ciała, 
sam zaniósł je 
do prosektorium 
i sam zrobił ojcu 
sekcję  zwłok. 
Nikt nie odważył 
się sprzeciwić ży-
czeniu chłopaka, 
który nie chciał 
zostawić ciała 
ojca, ale jedno-
cześnie tłuma-
czył, że jest stu-
dentem i nie stać 
go na lekcje ana-
tomii, które są 
mu niezbędne. Stach wielokrotnie mówił, że 
to ojciec tego dnia nauczył go wszystkiego, co 
wie o ciele człowieka, i dał mu wiedzę, którą
z takim powodzeniem wykorzystywał w swo-
ich rzeźbach. 

Na studiach młody, przystojny i pewny siebie 
Stach zaczął skupiać wokół siebie grupy chło-
paków, którzy łapczywie go słuchali i niemal 
czcili. Po pewnym czasie ta luźna paczka zna-
jomych przerodziła się w „Szczep Rogate Ser-
ce”, który skupiał młodych artystów pragną-
cych łączyć sztukę nowoczesną z wielką polską 
tradycją narodową. Działający w Szczepie po-
dążali za Szukalskim w przekonaniu o wyjątko-
wości narodu polskiego i potrzebie szerzenia 
jego chwały. Młodzi chcieli sławić pogańskich 
bogów i wielkich władców średniowiecza, 
z Bolesławem Chrobrym na czele. Wierzyli, 
że ze Słowiańszczyzny wywodzą się nie tylko 
wszystkie znane języki, ale też potężna kul-
tura, która niestety z dnia na dzień karleje. 
Jego wystąpienia przesyca nacjonalizm, ale 
nie można mówić, że jest to jakaś jego nie-
nawistna forma; chodzi raczej o zapatrzenie 

w ojczyznę i bezgraniczną, bezwarunkową do 
niej miłość. Szukalski kochał Polskę i uważał, 
że jej sława musi wrócić na piedestał. 

Wielokrotnie wypowiadał się negatywnie 
o planach rządów w XX-leciu międzywojen-
nym, by uczynić z naszego kraju wielokultu-
rowe centrum Europy. Stach uważał, że nie 
należy z wolnością dla innych przesadzać
i najlepiej, gdyby za bardzo nie szastać wpły-
wami. Rogate Serce wielokrotnie posądza-
no o ksenofobię, rasizm 
i antysemityzm. Szukal-
ski nie ukrywał swoich 
poglądów na ekonomię
i politykę, nie nawoływał 
jednak do przemocy

i chodziło mu 
b a r d z i e j  o 
zapewnienie 

bezpieczeństwa interesom i gru-
pom rodzimym. 

Stach niemal całe życie spędził w Ameryce
i miał wielu przyjaciół, wśród których byli 
Żydzi, Amerykanie, Włosi, Rosjanie. Jego spoj-
rzenie na sprawy polityczne nigdy nie uczyniło 
go wrogiem jednej nacji, o co bardzo zabiegał 
sam Adolf Hitler. Führer proponował mu pie-
niądze i sławę, byleby tylko zgodził się tworzyć 
dla Rzeszy. Szukalski, nie zastanawiając się 
długo, wysłał w odpowiedzi rysunek wodza 
w stroju baletnicy wraz z notatką, że to jedy-
ny projekt, jakiego Rzesza może się od niego 
spodziewać.

Ojciec słynnego aktora był częstym gościem 
w domu geniusza Szukalskiego – w archiwum 
Leonardo nadal znajdują się zdjęcia, gdzie sie-
dzi zadowolony na kolanach swojego „polskie-
go dziadka”. Po latach fascynacja polskim arty-
stą zaowocowała scenariuszem fi lmu „Walka: 
Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukal-
skiego”, który jest obecnie jednym z najchęt-
niej oglądanych na pla� ormie Ne� lix. George 
DiCaprio, wieloletni przyjaciel Szukalskiego, 
opowiada w filmie, jak bardzo uderzyła go 

pewność siebie i ogromny talent rzeźbiarza. 
Wspomina o jego nieopanowanej chęci mó-
wienia o sobie i swoich dziełach. Mówi też, jak 
wielkim szokiem było dla niego odkrycie jego 
działalności w „Rogatym Sercu” i antysemic-
kich wypowiedzi. Ten otwarty na innych i cie-
kawy świata gaduła stał się dla swoich ame-
rykańskich przyjaciół w pewnym sensie jak 
Dr Jekyll i Mr Hyde. 

Z pewnością fascynacja niesamowitym ży-
c iem i  n ieposkro-
mioną wyobraźnią 
Szuka lsk iego  leży
u podstaw chęci ro-
dziny DiCaprio, by na 
nowo uczynić go zna-
nym. Scenariusz Irka 
Dobrowolskiego i Ste-
phena Coopera poka-
zuje Szukalskiego arty-
stę, myśliciela, fi lozofa, 
męża i syna. Autorzy 
nie pomijają kontro-
wersyjnych tez artysty, 
ale starają się umie-

ścić je w kontekście i pogłębić. Nie mówią płytko
i modnie w ostatnich czasach: antysemita (Szukal-
ski nim nie był), opowiadają o jego bezgranicznej 
chęci wyniesienia Polski na piedestał, pokazują,
że nacjonalizm artysty nie był tym samym, 
co nacjonalizm Niemców w tamtym okresie. 
„Walka” wspaniale pokazuje też sztukę i dzie-
ła Szukalskiego. Dzięki analizom jego rzeźb
i rozbudowanym kontekstom możemy w pełni 
zrozumieć jego nowatorstwo i talent. Można tyl-
ko dziękować Leonardo DiCaprio, że nie zapomniał 
o swoim „dziadku z Polski” i chciał, by pokochali 
go też i inni.

Dzisiaj wiele środowisk nacjonalistycznych
i prawicowych stawia Szukalskiego w pan-
teonie twórców narodowych, chcąc uczynić
z niego wieszcza prawicy. Zdziwiliby się 
z pewnością, gdyby mogli ze Stachem z War-
ty porozmawiać – artysta nie stanąłby z nimi
w jednym szeregu. Stach był zauroczony Pol-
ską, ale nigdy nie był ślepy; marzył o Polsce
w Europie, owszem, silnej i wielkiej, ale nie 
ograniczonej i głupiej. Grupy, którym dziś Szu-
kalski towarzyszy na sztandarach, powinny le-
piej odrobić lekcje sztuki i historii, zanim zaczną 
wpisywać w swój panteon nazwiska ludzi, któ-
rzy raczej by ich wyśmiali, niż zdecydowali się 
wspólnie maszerować.

Anna Albingier
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Konsumenckie badania genetyczne są do-
stępne właściwie dla każdego. Jest wiele 
firm (głównie w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie i Wielkiej Brytanii), które świad-
czą tego rodzaju usługi: 23andMe, Ancestry 
DNA, Family Tree DNA, MyHeritage, African 
Ancestry. Jednak wcale nie trzeba wycho-
dzić z domu, by poddać się takiemu bada-
niu. Należy tylko wybrać którąś z fi rm, wejść 
na jej stronę internetową, przeczytać regu-
lamin i dalej działać według zamieszczonych 
wskazówek. W skrócie polega to na tym, że 
potencjalny klient otrzymuje w paczce ze-
staw do samodzielnego przeprowadzenia 
badania. Koszty wahają się od kilkudziesię-
ciu do kilku tysięcy dolarów, a rozbieżności 
zależą od wyboru fi rmy i opcji badania – im 
szersze spektrum informacji, tym koszt jest 
większy. 

Samo badanie nie jest skomplikowane – 
wystarczy pobrać dość sporą ilość  śliny 

lub zrobić wymaz z wewnętrznej strony 
policzków. Następnie paczkę z próbkami 
odsyła się i czeka na przesłanie wyników, 
czyli pliku z naszymi danymi genetycznymi 
i dość szczegółowym opisem. Ale na tym 
nie koniec. Mając mapę swojego genotypu, 
możemy dowiedzieć się więcej. W inter-
necie jest wiele programów, które nam to 
ułatwią. Opłaty są już znacznie mniejsze,
a informacje mogą być szczegółowsze, choć 
niekoniecznie będą pewne. Można także 
zlecić badanie DNA nie swojego, ale klesz-
cza, który nas ukąsił, by dowiedzieć się, czy 
zostaliśmy zarażeni boreliozą.

Z badania dowiedzieć się można, jakie jest 
genetyczne pochodzenie przodków danej 
osoby. Uzyska się odpowiedź na pytanie, 
kim byli, jeśli chodzi o ich przynależność do 
danej grupy etnicznej i geografi czną loka-
lizację terenów, na których zamieszkiwali. 
Zazwyczaj odczytać można także drogi 
migracji przodków. Ponieważ cofamy się 

o setki, a nawet tysiące lat, możemy po-
znać historię rodziny z czasów, kiedy trudno 
o dane genealogiczne. Dodatkową opcją 
jest możliwość znalezienia krewnych
i skontaktowania się z nieznanymi dotąd 
członkami rodziny. Lista osób o podobnym 
do naszego genotypie znajduje się w bazie 
danych i to od nas tylko zależy, czy i z kim 
się skontaktujemy. 

Oprócz tego badanie DNA zawiera informa-
cje o przewidywanych cechach, które są sko-
relowane z genotypem. Są to cechy fi zyczne 
i psychiczne, podatność na występowanie 
chorób, skłonność do uzależnień itp. Tak 
więc wyczytać można krótkowzroczność 
i inteligencję, zamiłowanie do hazardu czy 
podatność na choroby serca. Oczywiście – 
w zależności od rodzaju badania – mogą 
to być raczej spekulacje niż stuprocentowo 
potwierdzone dane naukowe. Bo nawet jeśli 
okaże się, że – przykładowo – mamy nad-
wrażliwość na kawę czy sól, to i tak wiele 
zależy od naszej diety, sposobu życia, aktyw-
ności fi zycznej. 

Ciekawość jest rzeczą ludzką. Historia rodziny to zagadnienie interesujące. Do tej pory szu-
kanie informacji polegało na wypytywaniu najstarszych krewnych, przeglądaniu starych 
dokumentów, poszukiwaniu w archiwach. Rozwój technologii pozwala dziś na przepro 
dzenie badania własnego kodu DNA, by z niego odczytać informacje o swoich przodkach.
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Wraz z rezultatami testu otrzymamy listę 
osób, z którymi jesteśmy biologicznie spo-
krewnieni. Oczywiście większość ludzi pod-
świadomie marzy, iż okaże się, że są spo-
krewnieni ze słynną postacią historyczną 
lub należą do jakiejś odnogi jednego z rodów 
arystokratycznych. Najczęściej jednak nasze 
pochodzenie nie kryje w sobie większych 
niespodzianek, zazwyczaj bowiem większość 
ludzi pochodzi od osób, które z dziada pra-
dziada zamieszkiwały ten sam kraj, a przede 
wszystkim ten sam region. W niektórych 
przypadkach przodkowie mogą być innej 
narodowości lub nawet rasy, bo przywędro-
wali z daleka i osiedlili się w innym niż kraj 
pochodzenia miejscu. Domieszki obcej krwi 
mogą tłumaczyć naszą egzotyczną urodę 
czy niespotykane nazwisko. Czasami jednak 
w naszych genach może kryć się nieznana 
nam historia pochodzenia. I mogą na nas 
czekać niespodzianki. Zarówno pozytywne, 
jak i mniej radosne, bo na jaw mogą wyjść 
ściśle dotąd skrywane sekrety rodzinne, 
a są to najczęściej kwes� e ojcostwa czy na-
rodowości. Czy naprawdę chcemy wiedzieć, 
kim byli nasi przodkowie, i czy jesteśmy
w stanie przyjąć rezultaty badań? 

Badaniu podlegają informacje zapisane 
w mitochondriach od strony matki i w chro-
mosomie Y od ojca. Genetyczna historia ro-
dziny z każdym pokoleniem zostaje uszczu-
plona o 50 proc., co również ma wpływ na 
odczyt badania poprzez zawężenie informa-
cji. Pewności badaniom dodaje zbadanie ge-
notypu nie jednej, ale kilku osób z rodziny,
i to najlepiej jej najstarszych członków, jak
i dalekich krewnych. Nie z każdym krewnym 
łączy nas wspólne DNA, czyli zbieżność ge-
netyczna, choć może być on osobą z nasze-
go drzewa genealogicznego, czyli należeć do 

rodziny. Skuteczność i efektywność badań 
zależy od wielkości bazy danych genetycz-
nych z danego regionu, bo wtedy łatwiej
o wyszukanie krewnych. A szczegółowe bazy 
danych są dostępne w krajach zaawansowa-
nych. Powstała analiza jest raczej projekcją 
możliwości. Nie można jej traktować jako zu-
pełnego pewnika. Przybliża nas do prawdy, 
ale nie jest nią w stu procentach. 

Bardzo wiele dowiemy się, badając DNA mi-
tochondrialne, gdyż wtedy można cofnąć się 
nie tylko o dwadzieścia pokoleń wstecz, czyli 
o około 500 lat, ale i znacznie dalej. Bowiem 
prawie wszyscy Europejczycy są potomka-
mi siedmiu pramatek, którym imiona nadał 
prof. Bryan Sykes, autor książki „Siedem 
córek Ewy”. Przypisanie nas do konkretnej 
matki, czyli rodu, pozwala uzyskać informa-
cje sprzed kilku tysięcy lat. Polacy najczęściej 
wywodzą się od pramatki zwanej Heleną 
z Francji.

Poddawanie się testom DNA zrobiło się od 
niedawna modne, a że jest łatwe do przepro-
wadzenia i coraz tańsze, zyskuje rzesze klien-
tów. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę 
z tego, z czym się ono dokładnie wiąże i jakie 
mogą być jego konsekwencje. Przede wszyst-
kim powierzamy instytucjom komercyjnym, 
czyli fi rmom przeprowadzającym badanie, 
swoje najbardziej prywatne dane, czyli pro-
fi l genetyczny. Co za tym idzie, zgadzamy się 
na wykorzystanie i przetwarzanie swoich 
danych – najczęściej do celów badawczych. 
Powinniśmy być świadomi, że dane te mogą 
„wypłynąć” albo zostać sprzedane, ponieważ 
fi rmy farmaceutyczne odkupują bazy danych 
od instytucji komercyjnych specjalizujących 

się w przeprowadzaniu analiz DNA. I to za 
setki milionów dolarów. 300 mln dolarów za 
5 mln danych klientów 23andMe zapłaciła 
fi rma GlaxoSmithKline. A nie jest to przypa-
dek odosobniony. Wszystko w ramach prac 
nad nowymi lekami i terapiami. Klient chcą-
cy zrobić test uiszcza za niego opłatę, fi rma 
wykonująca test zarabia najpierw na prze-
prowadzeniu badania, a potem na sprzedaży 
danych klienta. Zaś nowe leki są zazwyczaj 
drogie, a płacą za nie zwykli ludzie. 

Na razie do tego typu danych nie mają do-
stępu towarzystwa ubezpieczeniowe, ale 
czy zawsze tak będzie? I czy kiedyś staw-
ka ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie 
zależała od odczytu naszego DNA i poten-
cjalnych schorzeń, które mamy zapisane 
w genach? Nie można tego wykluczyć. 
Nie ma też zorganizowanej pomocy, w tym 
psychologicznej, dla osób, w przypadku któ-
rych rezultat testu DNA wpłynął na życie 
rodziny. Bo okazało się, że ojciec dziecka 
nie jest tym biologicznym. Często są to bar-
dzo drażliwe sytuacje. A ponieważ robienie 
testów jest modne – często taki prezent fun-
duje się nawet dzieciom, choć jego konse-
kwencje mogą być niespodziewane.

W USA już 12 mln osób pokusiło się o wy-
konanie testu ujawniającego ich genetyczne 
pochodzenie. Tak wysoka liczba, i to właśnie 
w Stanach Zjednoczonych, nie dziwi, gdy 
weźmie się pod uwagę, że jest to kraj wie-
lu narodowości, dokąd przybywały miliony 
emigrantów z całego świata, gdzie wiele 
jest małżeństw mieszanych. Zwolenników 
poznania swoich przodków poprzez badanie 
genotypu jest coraz więcej, jednak to nie 
ciekawość pojedynczych ludzi jest niebez-
pieczna, ale możliwość wykorzystania tych 
danych w sposób systemowy i powszechny. 
Już teraz w Chinach można zrobić test DNA 
ponoć określający uzdolnienia i cechy dziec-
ka. Owszem, niektóre cechy są dziedziczone 
genetycznie, ale znalezienie i odczytanie 
zapisanej w naszym genomie informacji nie 
jest wcale rzeczą łatwą i prostą, tak więc 
tego rodzaju testy, którym są poddawane 
dzieci, niekoniecznie mogą ujawniać ich ta-
lenty. Co może się stać, gdy takie badania 
będą nie dobrowolne, ale obowiązkowe? 
Czy gotujemy sobie nowy, wspaniały świat, 
jak z powieści Aldousa Huxleya?

Sylwia Maj

Znany we Francji tancerz baletowy i cho-
reograf współpracujący z baletem, był 
dzieckiem adoptowanym. Jego rodzice 
adopcyjni byli białymi Francuzami, zaś 
przyrodnie adoptowane siostry Azjatka-
mi. Wiedział, że jego matka była Wiet-
namką, a ojciec amerykańskim żołnierzem 
– czarnoskórym, ale nie znał ich i nie wie-
dział, gdzie mieszkają i czy jeszcze żyją. 
Badania DNA pozwoliły mu odnaleźć bio-
logiczną matkę oraz braci i siostry. Nadal 
szuka swego biologicznego ojca.

MAURICE BÉJART
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Kiedy odbędą się wybory? Ilu posłów wybierzemy?

Co pięć lat w Unii Europejskiej odbywają się bezpośrednie wybory 
do Parlamentu Europejskiego – instytucji reprezentującej interesy 
obywateli w UE. Następne wybory europejskie odbędą się między 
23 a 26 maja 2019 r. Zarówno w Polsce, jak i Belgii zostaną przepro-
wadzone w niedzielę 26 maja. Do głosowania będzie uprawnionych 
ponad 360 mln obywateli w całej UE. Chociaż liczba posłów w Par-
lamencie Europejskim zmniejszy się, to Polska otrzyma jeden dodat-
kowy mandat i tym samym Polacy wybiorą 52 posłów.

Obywatele każdego państwa członkowskiego mają prawo wy-
boru określonej liczby posłów. Przydział miejsc jest określony 
w art. 14 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Na jego mocy Parlament 
może proponować Radzie Europejskiej (szefom państw i rządów) 
zmianę składu PE z poszanowaniem trzech zasad: maksymalna liczba 
posłów do PE nie może przekroczyć 751 (wliczając przewodniczące-
go) i powinna być podzielona między państwa członkowskie zgod-
nie z zasadą degresywnej proporcjonalności, przy czym minimalna 
liczba posłów przypadających na państwo członkowskie to sześć, 
a maksymalna – 96.

Twoje prawo do głosowania

Jako obywatel UE masz prawo do głosowania w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego. Jeśli mieszkasz w swoim kraju ojczystym (kra-
ju pochodzenia), możesz głosować tylko na kandydatów startujących 
w eurowyborach w twoim kraju.

Jeśli fi gurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE 
(tzw. kraju przyjmującym), możesz:

• głosować na kandydatów startujących w wyborach w twoim 
kraju ojczystym (jeśli zarejestrujesz się do spisu wyborców Wy-
działu Konsularnego Ambasady Polskiej) lub

• wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na 
kandydatów startujących w wyborach w tym kraju (jeśli zareje-
strowałeś się w spisie wyborców w belgijskiej gminie).

W danych wyborach europejskich możesz 
głosować tylko raz.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborca może być wpi-
sany tylko do jednego spisu wyborców (albo prowadzonego przez 
władze państwa UE, z którego pochodzi, albo przez władze pań-
stwa UE, w którym zamieszkuje). Być może wpisałeś się do reje-
stru wyborców w swoim belgijskim urzędzie gminy, co było możli-
we do końca lutego. W tej sytuacji w wyborach będziesz głosował
na listę belgijską.

Obowiązek wyborczy

Belgia należy do krajów, w których głosowanie w wyborach
europejskich jest obowiązkowe. Jeśli dokonałeś rejestracji i twoje 
nazwisko fi guruje w rejestrze wyborców tego kraju, masz obowiązek 
głosowania – tak samo jak obywatele Belgii. Głosowanie jest poza 
tym obowiązkowe w Bułgarii, na Cyprze, w Grecji i Luksemburgu.

źródło: www.europa.eu

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego w maju 2019 r.?

Jako Europejczycy zmagamy się z wieloma wyzwaniami – zmianą 
klimatu, migracją, bezrobociem młodzieży czy problemami zwią-
zanymi z prywatnością danych. Żyjemy w coraz bardziej zgloba-
lizowanym i konkurencyjnym świecie. Jednocześnie referendum
w sprawie Brexitu pokazało, że Unia Europejska nie jest projek-
tem danym raz na zawsze. Chociaż większość z nas uważa demo-
krację za coś oczywistego, to jednak wydaje się ona coraz bar-
dziej zagrożona – zarówno w teorii, jak i w praktyce.
Dlatego właśnie budujemy społeczność poparcia, żeby zachęcić 
do większego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Naszym celem nie jest wskazanie, na kogo należy głosować; na-
szym celem jest zachęcanie do samego głosowania, do zaanga-
żowania się w pełni świadomy sposób w demokratyczny proces. 
Chcemy wykorzystać siłę kontaktów międzyludzkich i zbudować 
społeczność poparcia w Europie. Zjednoczeni przez głosowanie 
poprzemy samą ideę demokracji – to my wspólnie decydujemy, 
w jakiej Europie chcemy żyć.
Tym razem nie wystarczy mieć nadziei na lepszą przyszłość – tym 
razem każdy z nas musi wziąć za nią odpowiedzialność.

Kampania „Tym razem głosuję”





62 GAZETKA

 



GAZETKA   63



64 GAZETKA



GAZETKA   65



66 GAZETKA

I znów Wielkanoc – przeżywana nie tylko od strony religijnej, ale również od tej bardziej prywatnej, w rodzinie. Znów króluje 
zieleń, a wiosenna atmosfera podnosi na duchu. W tym okresie zwracamy szczególną uwagę na udekorowanie domu oraz 
przyrządzenie tradycyjnych potraw, tak by oddać ducha świąt. Czas ten kojarzy się w Polsce przede wszystkim z obfi tością potraw 
– z żurkiem, białą kiełbasą, mazurkami i puszystymi babami. Jednak nawet w kuchni widać odmianę. Nowoczesne panie domu 
przyrządzają (lub kupują) tradycyjne potrawy, tyle że… pochodzące z innych krajów. Niektóre pomysły można z powodzeniem 
zastosować. Oto propozycje na wielkanocny stół.

Ze względu na dużą dostępność tradycyj-
nymi potrawami świątecznymi w Szwecji 
są dania z łososia i śledzia. Również bardzo 
często podaje się jagnięcinę.

W Bułgarii zaś z okazji Wielkanocy wypieka 
się tradycyjny chleb, który jest przyozda-
biany czerwonym jajkiem. Kolor ten jest 
dla Bułgarów najważniejszy, bo uważany za 
symbol zdrowia i dobrobytu.
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23 lutego 2019 r. odbył się bal gimnazjalny 
uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego 
im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP 
w Brukseli. W kolejnym roku szkolnym gimna-
zja przestaną istnieć, a więc jest to ostatni bal 
w tego typu szkole. Impreza odbyła się w prze-
pięknym zabytkowym budynku w centrum 
Brukseli, natomiast sala była cudownie udeko-
rowana. Dominowały w niej kolory granatowy 
i złoty. Bal zaszczycił swoją obecnością pan 
kierownik Radosław Wasiński wraz z małżonką. 

Około godziny 19.00 rozpoczęła się część powi-
talna. Uczniowie wygłosili krótkie podziękowa-
nia dla nauczycieli i rodziców. Następnie wszy-

scy zatańczyliśmy popularny taniec ludowy, 
powszechnie znany jako belgijka (ach, te ryt-
my!), oraz zaśpiewaliśmy piosenkę dedyko-
waną naszym cudownym rodzicom. Na balu 
nie zabrakło oczywiście pysznego polskiego 
jedzenia oraz tanecznej muzyki. Wszyscy ru-
szyliśmy na parkiet. Tańce przerywane były 
zabawami i grami, przy których wspaniale 
się bawiliśmy.

W środku balu na salę wjechał przepiękny 
tort, który bardzo wszystkim smakował. Tym-
czasem czekała na nas kolejna niespodzianka 
przygotowana przez rodziców – pokaz slajdów 
ze zdjęciami z naszego dzieciństwa.

Niestety, wszystko, co dobre, szybko się 
kończy, i o godzinie 2.00, będąc w dobrych 
humorach i jeszcze pełni energii, musieli-
śmy się pożegnać. 

Pozostaje nam tylko czekać na studniówkę. 
Wspomnienia tego cudownego wieczoru po-
zostaną w naszej pamięci jeszcze na długo. 

Marta Gosek i Gabriela Niedźwiedzka
uczennice kl. III b G 

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Joachima Lelewela

przy Ambasadzie RP w Brukseli
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DOM

Każdy z nas marzy o odrobinie luksusu raz 
na jakiś czas. Po ciężkim tygodniu i stresach 
związanych z pracą chętnie oddalibyśmy się 
relaksowi i zapomnieli o wszelkich proble-
mach. Można skorzystać z oferty zabiegów 
w ośrodkach spa, ale co jeśli nie mamy czasu 
albo ochoty na zwiedzanie kolejnych salonów 
masażu i odnowy biologicznej? Sauna po po-
wrocie z zimowego spaceru, jacuzzi tuż przed 
snem, relaks w ciepłym basenie lub w zimo-
wym ogrodzie na tarasie to marzenia, które 
naprawdę mogą się spełnić. Podpowiadamy, 
o jakich elementach trzeba pomyśleć, by wy-
czarować w domu swoje prywatne spa.

Aby osiągnąć stan relaksu, stosuje się prze-
ważnie wannę z hydromasażem – jeden 
z głównych elementów spa. Hydromasaż 
jest szczególnie polecany osobom prowadzą-
cym siedzący tryb życia, ponieważ wpływa 
na organizm podobnie jak gimnastyka spor-
towa. Oddziaływanie basenów spa z hydro-
masażem jest maksymalnie przybliżone do 
leczniczego działania naturalnych źródeł ter-
malnych. Hydroterapia przyspiesza procesy 
metaboliczne w organizmie, usuwa toksyny 
i szkodliwe substancje oraz aktywnie dostar-
cza tlen do tkanek.

Efekt hydromasażu jest osiągany dzięki spe-
cjalnym dyszom wewnątrz wanny. Woda jest 
fi ltrowana, kondycjonowana i podgrzewana 
automatycznie. Można wybierać różne try-
by, regulować natężenie przepływu wody, 
jej wzbogacenie w tlen oraz inne funkcje. 
Część oferowanych na rynku wanien z hydro-
masażem i basenów z systemem whirlpool 
daje szansę na stworzenie prywatnej wersji 
„ciepłych źródeł”. Co prawda wykorzystana 
w nich woda nie będzie dawała takich efek-
tów leczniczych jak prawdziwe wody termal-

ne, ale efekty masażu i relaksacji, jakie daje 
gorąca woda, jak i hartowania, jeśli korzy-
stamy z kąpieli na zewnątrz w chłodne dni, 
są nie do przecenienia. Dystrybutorzy wa-
nien świadczą najczęściej kompleksowe 
usługi doboru, montażu i serwisu. Należy ści-
śle przestrzegać sposobu pielęgnacji wanien
z systemami whirlpool i zaleceń co do rodzaju 
stosowanych w wodzie kosmetyków, aby za-
pobiec uszkodzeniu systemu. 

Dostępna jest też bogata oferta systemów 
prysznicowym z dyszami do hydromasażu. 
Zaletą nowoczesnych pryszniców jest to, 
że stosując je, można regulować wiele pa-
rametrów przepływu wody w połączeniu 
z chromoterapią (podświetlenie LED), a na-
wet aromaterapią. Ponadto ułożenie pio-
nowe umożliwia wygodne i komfortowe 
wykonywanie zabiegów wodnych. Nowocze-
sne wersje pryszniców do hydromasażu czę-
sto wyposażone są w odtwarzacze muzyki 
i oświetlenie LED, co sprawia, że prysznic sta-
je się nie tylko funkcjonalnym urządzeniem, 
ale również świetnym obiektem designerskim 
w łazience.

Sauna stanowi coraz częstszy element domo-
wego spa. Nic dziwnego: odpręża, hartuje, 
regeneruje, wspomaga metabolizm i oczysz-
czanie organizmu z toksyn. Sauna może być 
sucha, parowa, a nawet na podczerwień, 
zależnie od naszych upodobań. Na rynku do-
stępne są nie tylko sauny dla kilku osób, ale 
też niewielkie kabiny jednoosobowe, a nawet 
takie, gdzie głowa pozostaje na zewnątrz. 
Wybór należy do nas – w zależności od stanu 
zdrowia, upodobań i możliwości. Najmniejsze 
sauny zmieszczą się nawet w niewielkiej ła-
zience. Te największe mogą zająć całe piętro 
domu czy piwnicę.

Światło jest ważnym elementem nastro-
jowym, ale w określony sposób oddziału-
je również na stan fizjologiczny człowieka. 
Już dawno udowodniono, że wywołuje ono 
w organizmie całą masę reakcji, wpływając 
na nasze narządy i procesy fi zjologiczne. Bez 
wątpienia to ono głównie tworzy klimat we 
wnętrzu spa. Na stałe wpisane w atmosfe-
rę strefy wellness są świece – komponują 
się z każdym stylem, z każdą paletą wzorów 
i barw. Wielu projektantów korzysta też z na-
turalnych świetlików, okien i prześwitów, aby 

stworzyć szczególny nastrój wnętrza. Wśród 
sztucznego oświetlenia mamy raczej zimne, 
ale dobre do punktowego oświetlenia halo-
geny. Bardzo popularne są też teraz ścieżki 
LED – do oświetlenia rantów, wnęk, czy do 
nadania optycznej głębi. Ciepłe światło żaró-
wek w kryształowych lampach, papierowych 
lub lnianych abażurach albo w egzotycznych 
lampionach nada naszemu spa niecodzienne-
go klimatu.

Przy doborze oświetlenia musimy jednak pa-
miętać, by spełniało ono odpowiednie wy-
tyczne techniczne dla pomieszczeń mokrych 
i wilgotnych, jakimi są m.in. sauny i tepidaria. 
Oprawy oświetleniowe muszą być odpowied-
nio szczelne, tak by wilgoć nie zniszczyła in-
stalacji elektrycznej. Najlepiej w tej sprawie 
jeszcze przed zakupem zwrócić się do specja-
listy.

W łazience i przydomowym spa świetnie 
sprawdzają się żywe rośliny, przypominając 
o związku z naturą oraz sprawiając, że sto-
sowanie zabiegów staje się bardziej natu-
ralne i relaksujące. Można umieścić tu kilka 
zielonych roślin w doniczkach lub chociażby 
jeden kwiat dekoracyjny. W łazience z oknem 
nie ma prawie żadnych ograniczeń, a jeśli 
okna brak, trzeba starannie wybrać rośliny, 
które nie potrzebują dużo światła.

Jeżeli szukają Państwo projektanta nowo-
czesnej łazienki lub przydomowej strefy spa, 
zapraszamy do współpracy z biurem architek-
tonicznym D44. Projektanci tej pracowni już 
od lat zajmują się tworzeniem klimatycznych 
i funkcjonalnych stref relaksu i kąpielni dla 
swoich klientów. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt na adres: info@d44.be. 

Jednocześnie, korzystając z okazji, chcieli-
byśmy złożyć Państwu w imieniu wszystkich 
pracowników D44 najserdeczniejsze życze-
nia ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkiej 
Nocy, satysfakcji w życiu, a także aby wiosen-
na atmosfera szczęścia nie opuszczała Pań-
stwa przez cały rok. 

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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W umowie międzybranżowej, w skrócie IPA/AIP, przedstawiciele praco-
dawców i pracowników (związki zawodowe*) ustalają zasady warunków 
pracy, płac oraz regulacji w sprawie zabezpieczenia społecznego w sekto-
rze prywatnym. Wynegocjowane przepisy obejmą wszystkich pracowni-
ków sektora prywatnego, i to przez następne dwa lata. Umowa dotyczy 
maksymalnej podwyżki wynagrodzeń, ale również godzin nadliczbowych, 
mobilności pracowników (dojazdy do i z pracy*), regulacji dotyczących 
zakończenia kariery zawodowej oraz systemu zasiłku dla bezrobotnych
z dodatkiem od pracodawcy w wieku przedemerytalnym SWT/RCC.

Strajk generalny 13 lutego br. spowodował wznowienie negocjacji, ponie-
waż nagle większe niż poprzednio podwyżki płac stały się możliwe dzię-
ki nowym obliczeniom. Kolejnym i ostatnim krokiem jest zatwierdzenie 
projektu zmian przez organizacje pracodawców i pracowników (związki 
zawodowe*).

PŁACE 

Tutaj było wiele do zrobienia, ponieważ po negocjacjach z pracodaw-
cami i w pierwszej wersji obliczeń płace mogłyby wzrosnąć jedynie
o 0,8%. Po ponownym obliczeniu (po strajku 13 lutego 2019 r.*) ustalono, 
że przez kolejne dwa lata maksymalny wzrost płac może wynieść 1,1%. 
W poszczególnych sektorach zostanie ustalone, czy ta maksymalna pod-
wyżka wynagrodzeń zostanie zrealizowana w całości, czy tylko częścio-
wo. Chodzi o wzrost płac o maks. 1,1% powyżej wartości indeksu 3,4%. 
Każdy, kto dziś w swoim sektorze otrzymuje płacę minimalną lub osiąga 
niskie dochody, może być pewien, że od 1 lipca 2019 r. jego miesięczne 
wynagrodzenie bru� o wzrośnie o 16 euro. To pierwsza podwyżka tych 
płac w ciągu 10 lat. Jeszcze przed październikiem 2019 r. muszą zostać 
przedstawione kolejne propozycje, które zapewnią dalszy wzrost płac 
minimalnych. 

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Co dwa lata są również negocjowane ustalenia z tzw. „koperty ochrony 
praw socjalnych”, czyli dobrobytu. Te negocjacje mają na celu podwyżkę 
świadczeń społecznych (zasiłków*) powyżej indeksu. Podobnie jak w prze-
szłości, także i tym razem pracodawcy połączyli rozmowy w tej sprawie
z negocjacjami do IPA/AIP. Związki zawodowe osiągnęły znaczące wyniki 
w negocjacjach dotyczących wzrostu minimalnych świadczeń społecz-
nych. Wzrost wyniesie 2,41%. Dodajmy do tego wzrost ekwiwalentu 

urlopowego dla emerytów i rencistów (plus 7,3%) oraz dla osób niepeł-
nosprawnych (od 40 do 100 euro). Dla osób tymczasowo bezrobotnych 
oraz osób całkowicie bezrobotnych, zajmujących się prowadzeniem go-
spodarstw domowych, podwyżka zasiłków wyniesie 3,5%.

DOJAZDY DO I Z PRACY

Temat, który dziś jest na topie. Korki, przesunięcia modalne**, samocho-
dy służbowe. Partnerzy społeczni wymagają od rządu konkretnych roz-
wiązań w kwes� i mobilności. Sami również zaangażowali się w częściowe 
rozwiązanie tego problemu. Np. od 1 lipca 2019 r. pracodawcy będą mieli 
większy udział w pokrywaniu kosztów dojazdów pracowników do pracy 
i z powrotem środkami transportu publicznego. Zwroty kosztów za do-
jazdy wzrosną z 64 do 70%. Natomiast w przyszłym roku pracownicy 
będą otrzymywać zwroty od pierwszego kilometra drogi do pracy, a nie 
od piątego kilometra, jak obecnie. W celu zastąpienia samochodów służ-
bowych organizacje zachęcają, aby w jak największym stopniu korzystać 
z dopłat do rowerów i z nowego budżetu na koszty dojazdów.

20 DODATKOWYCH DOBROWOLNYCH GODZIN NADLICZBOWYCH

W przypadku nagłego i niespodziewanego wzrostu ilości pracy pra-
codawca może poprosić pracownika o pracę w godzinach nadliczbo-
wych, ale pracownik musi wyrazić na to zgodę. Poprzednio liczba nad-
godzin mogła wynosić maks. 100 na rok. Obecnie zwiększono tę liczbę
do 120 godzin rocznie.

ZAKOŃCZENIE KARIERY ZAWODOWEJ ORAZ SYSTEM SWT/RCC

Zawarto nowe umowy dotyczące zakończenia kariery zawodowej oraz 
korzystania z zasiłków dla bezrobotnych z dodatkiem od pracodawcy 
(SWT/RCC – wcześniej emerytura i emerytura pomostowa). Przejście na 
system SWT/RCC jest zazwyczaj możliwe od 62. roku życia, choć istnieje 
kilka wyjątków. Np. pracownicy zatrudnieni w szczególnych (ciężkich*) 
warunkach, z długim stażem pracy, niezdolni do pracy pracownicy z bran-
ży budowlanej lub pracownicy z przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji 
lub w trudnej sytuacji mogą przejść na system SWT/RCC jeszcze przed 
ukończeniem 62. roku życia, pod warunkiem że przepracowali wymaganą 
w tym systemie liczbę lat. Były spore naciski (ze strony pracodawców*), 
aby znieść te wyjątki, jednak na razie udało się je zachować dla pracow-
ników wieku 59 lat. Osoby niepełnosprawne i pracownicy z poważnymi 
problemami fi zycznymi związanymi z pracą wciąż jeszcze mają możliwość 
przejścia na SWT/RCC w wieku 58 lat. 

Dla osób w wieku przedemerytalnym korzystających z systemu zmniej-
szenia czasu pracy z dopłatami z RVA/ONEM przygotowano uprzednio 
plan podniesienia minimalnego wieku do 60. roku życia. Po zatwierdzeniu 
obecnego IPA/AIP wspomniane wyżej grupy pracowników (kwalifi kujące 
się do przejścia na SWT/RCC) mogłyby nadal korzystać z systemu zmniej-
szenia czasu pracy z dopłatą z RVA/ONEM jeszcze przed osiągnięciem
60. roku życia. W tych przypadkach możliwe byłoby przejście na system 
pracy 4/5 od 55. roku życia oraz na system pracy 1/2 od 57. roku życia.

(Tłumaczenie publikacji z czasopisma „VISIE”, str. 8, wydanie z 8 marca 
2019 r.).

ACV–CSC

* przyp. tłumacza
** „…przeniesienie przewozów z transportu drogowego na krótkodystan-
sowy transport morski, kolejowy, wodny śródlądowy lub kombinowane 
środki transportu…”, źródło: www.pl.glosbe.com

Po nocnych negocjacjach i trudnym przebiegu rozmów w poprzednich miesiącach na przełomie lutego i marca br. doszło do porozumienia 
międzybranżowego (IPA/AIP) – albo raczej do napisania projektu zmian, ponieważ porozumienie IPA/AIP musi jeszcze zostać zatwierdzone. 
Jeśli pod koniec marca pojawi się biały dym, to najważniejsze punkty IPA/AIP wejdą w życie.

Co oznacza dla ciebie IPA/AIP – porozumienie międzybranżowe?
Zmiany przepisów dotyczące podwyżek płac oraz praw socjalnych w sektorze prywatnym 

po strajkach w 2018 r. i po strajku generalnym 13 lutego 2019 r.

Nationalestraat 111
2000 Antwerpen

078.15.20.58

Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
02.557.88.88

Poel 7
9000 Gent

09.265.42.11
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Przyczyna nieobecności Liczba dni urlopu okolicznościowego

Ślub pracownika Dwa dni robocze do wyboru przez pracownika – w tygodniu ślubu lub w następnym 
tygodniu.

Ślub dziecka*** pracownika, ślub dziecka 
partnera/męża/żony pracownika, ślub brata/
siostry, siostry/brata partnera, szwagra, matki, 
ojca, ojczyma, macochy lub wnuka pracownika

Dzień ślubu.

Śmierć żony/męża pracownika, dziecka 
pracownika lub śmierć dziecka partnera/żony/
męża pracownika, śmierć matki, ojca, teściowej, 
teścia, ojczyma, macochy pracownika

Trzy dni do wyboru przez pracownika w okresie 
od dnia śmierci do dnia pogrzebu.

Śmierć brata, siostry, bratowej, szwagra, 
babci, dziadka, prababci, pradziadka, wnuka, 
prawnuka, zięcia, synowej

- Jeśli zmarły mieszkał pod jednym dachem z pracownikiem – dwa dni do wyboru 
  przez pracownika w okresie od dnia śmierci do dnia pogrzebu,
- jeśli zmarły nie mieszkał pod jednym dachem z pracownikiem – dzień pogrzebu.

Poród żony pracownika, 
narodziny dziecka pracownika

*Dziesięć dni do wyboru przez pracownika w okresie 
  4 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Adopcja małoletniego dziecka **

Maks. 6 tygodni (lub 8 tygodni w przypadku jednoczesnej adopcji kilkorga dzieci) 
- dodatkowe tygodnie do podziału między rodzicami adopcyjnymi: 
- od 1 stycznia 2019 r.: 1 tydzień 
- od 1 stycznia 2021 r.: 2 tygodnie 
- od 1 stycznia 2023 r.: 3 tygodnie
- od 1 stycznia 2025 r.: 4 tygodnie 
- od 1 stycznia 2027 r.: 5 tygodni,
- podwojenie czasu trwania urlopu w przypadku adopcji dziecka niepełnosprawnego,
- niepodzielne w tygodniach,
- urlop musi być wykorzystany w ciągu 2 miesięcy od chwili przyjęcia dziecka do rodziny,
- w przypadku adopcji międzynarodowej rodzice mogą wziąć 4 tygodnie urlopu 
  adopcyjnego przed przybyciem dziecka do Belgii.

Bierzmowanie dziecka*** pracownika lub 
dziecka partnera/żony/męża pracownika

Dzień bierzmowania. Jeśli odbywa się ono w dniu wolnym od pracy, pracownik ma 
prawo do dnia wolnego bezpośrednio przed dniem bierzmowania 
lub bezpośrednio po nim.

Święcenia kapłańskie lub wstąpienie do zakonu 
dziecka*** pracownika lub dziecka partnera/
męża/żony pracownika; siostry, brata siostry 
lub brata przyrodniego pracownika

Dzień święceń lub wstąpienia do zakonu.

* Za pierwsze trzy dni urlopu ojcowskiego płaci pracodawca. Za kole-
jne siedem dni (w przypadku urlopu ojcowskiego) lub kole-
jne dni urlopu związanego z adopcją dziecka płaci kasa chorych 
w wysokości ok. 82 proc. dochodu pracownika.

** Regulacja weszła w życie z dn. 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy 
z dn. 6 września 2018 r. zmieniającej przepisy o urlopie adopcyjnym 
i urlopach dla rodziców zastępczych. W przypadku jednoczesnej ado-
pcji kilku małoletnich dzieci maksymalny czas trwania urlopu adop-
cyjnego może zostać przedłużony o dwa tygodnie. 

***Dziecko pracownika to zarówno biologiczne dziecko uznane przez
rodzica (pracownika), jak i dziecko adoptowane lub dziecko, którego 
pracownik jest prawnym opiekunem.

Pracodawca może zażądać dokumentów, które potwierdzą wydarzenie 
rodzinne (np. akt ślubu, zgonu), jak i dokumentów potwierdzających 
stopień pokrewieństwa z członkiem rodziny lub zamieszkiwanie 
niektórych członków rodziny pod jednym dachem z pracownikiem. 
W przypadku ślubu członków rodziny może to być np. zaproszenie, 
w przypadku bierzmowania – potwierdzenie z kościoła. Jeśli pracow-
nik nie dostarczy wymaganych przez pracodawcę dokumentów, może 
utracić prawo do wynagrodzenia za urlop okolicznościowy.

Więcej informacji na temat urlopów okolicznościowych można uzyskać 
w lokalnych oddziałach ACV/CSC. Adresy i godziny otwarcia można 
znaleźć na stronach: www.acv-online.be, www.csc-en-ligne.be.  

ACV–CSC



• sprzedaż produktów CIRANOVA, TOVER i BONA:
  kleje, produkty do koloryzacji i wykończenia parkietu
  i desek podłogowych oraz środki do konserwacji

• sprzedaż parkietu litego i desek warstwowych wykończonych
  olejem lub lakierem

• cyklinowanie bezpyłowe, naprawy i konserwacje okresowe

• profesjonalne czyszczenie drewnianych podłóg (konserwacje)

• tarasy z drewna egzotycznego jak i z desek kompozytowych

• okna i drzwi – drewno, PVC, ALU

• schody na wymiar bukowe, dębowe, jesionowe i z MDF

• kuchnie na indywidualne zamówienia

• garderoby i szafy

• stolarka ogólna 
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HUMOR

Powódź w prowincjonalnym miastecz-
ku. Ewakuacja ludności. Wojsko puka do 
kaplicy: 
- Proszę księdza, niech ksiądz ucieka! 
Ksiądz się utopi! 
- Nigdzie nie idę, wierzę w Opatrzność 
Boską. 
Po trzech godzinach ksiądz siedzi na ostat-
nim piętrze parafii. Podpływają motorów-
ką: 
- Proszę księdza, niech ksiądz ucieka! 
Ksiądz się utopi! 
- Nigdzie nie idę, wierzę w Opatrzność 
Boska. 
Minęły kolejne godziny, ksiądz na szczycie 
dzwonnicy. Podpływają znowu. 
- Proszę księdza, niech ksiądz ucieka! 
Ksiądz się utopi! 
- Nigdzie nie idę, wierzę w Opatrzność 
Boska. 
Piętnaście minut i ksiądz już z wyrzutami  
u Pana Boga. 
- Panie Boże, no jak tak można? Swojego 
wiernego sługę zawieść? A tak wierzyłem 
w Opatrzność... 
Nagle Głos z niebios: 
- Głupcze! Trzy razy po ciebie ludzi wysyłałem!

Spotyka pająk pająka.
- Cze, co robisz?
- Gram w motylki
- Skąd masz?
- A, ściągnęłem sobie z sieci...

Po czym poznasz, że jesteś na zlocie Rodzi-
ny Radia Maryja?
W ciągu 2 dni spotykasz 10 000 kobiet  
i żadna nie jest w Twoim typie.

- Jaka jest różnica między szefem banku 
centralnego a murarzem?
- Musisz mieć kwalifikacje aby zostać 
murarzem.

Kobieta w sklepie pyta sprzedawczynię: 
- Przepraszam, czy mogę przymierzyć  
tę sukienkę na wystawie? 
- Bardzo proszę, ale mamy też przymie-
rzalnię...

Dwóch kumpli wyszło na spacer ze swoimi 
psami. Jeden z labradorem, drugi z jamni-
kiem. Jeden kolega mówi do drugiego: 
- Może wejdziemy na piwko? 
- Nie wpuszczą nas przecież z psami. 
- Nie marudź, rób to co ja. 
Pierwszy z labradorem wchodzi do środka  
i od razu słyszy od barmana: 
- Przepraszam Pana, ale nie wolno wcho-
dzić z psami 
- Ale to pies przewodnik. 
- Oczywiście, przepraszam. Zapraszam 
do środka. 
Po chwili wchodzi drugi z jamnikiem. 
Barman od wejścia: 
- Przepraszam, nie wolno wpuszczać psów 
do baru 
- Ale to pies przewodnik 
- Proszę pana, to jamnik... 
- O CHOLERA... DALI MI JAMNIKA? 
- O, przepraszam. Proszę wejść.

Blondynka wybrała się z synkiem na spacer. 
- Mamo, to jest kot czy kotka? – pyta malec 
- Naturalnie, że kot. Widzisz przecież, 
 że ma wąsy!

Ojciec do syna: 
- Jak ci idzie nauka angielskiego? 
- Doskonale! Umiem już mówić „dziękuję”, 
„przepraszam”. 
- Gratuluję! To nawet więcej, niż mówisz 
po polsku.

Anglik i Szkot jadą pociągiem. Na każdej 
stacji Szkot gdzieś szybko wychodzi i wraca, 
ledwo oddychając, tuż przed odjazdem 
pociągu. Anglik nie mógł pohamować 
ciekawości i pyta: 
- Gdzie pan szanowny tak biega? 
- Od kardiologa wracam. Powiedział, 
 że mogę w każdej chwili umrzeć. Dlatego 
kupuję bilet tylko do następnej stacji.

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się 
Jasia: 
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, 
on się kąpie... 
- Sobota wieczór, panie profesorze.

Ksiądz na katechezie tłumaczy: 
- Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli 
w braniu. 
Na to Jasiu: 
- Mój tata ciągle to powtarza i zawsze żyję 
zgodnie z tą zasadą! 
Ksiądz zaskoczony pyta: 
- A kim z zawodu jest twój tata? 
- Bokserem!

W sądzie: 
- Mam nadzieję, że świadek wie, co na nie-
go czeka za składanie fałszywych zeznań? 
- Tak, obiecali mi BMW.

Na lekcji języka polskiego: 
- Jasiu, odmień przez osoby czasownik „iść”. 
- Ja idę... ty... idziesz, on idzie... 
- Szybciej! 
- Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie...!

Turysta spotyka 
bacę niosącego owcę. 
- Baco, gdzie jest Dolina Kościeliska? 
- Potrzymojcie no panocku te łowieckę. 
Turysta wziął owieczkę, a baca rozłożył 
ręce i powiedział: 
- Ni mom pojęcia.

Policyjny radiowóz wrąbał się w drzewo  
i wyłażą z niego dwaj policjanci. 
- No Stasiu tak szybko na miejscu wypadku 
nie byliśmy nigdy

Baca stanął przed sądem.  
Sędzia pyta:  
- Czy to wy zabiliście swojego sąsiada?  
- Tak  
- A czym zabiliście?  
- Gazetą  
- A co było w tej gazecie?  
- Nie wiem nie czytałem.

Nigdy nie słucham muzyki w samotności.
Zawsze słuchają jej ze mną jeszcze cztery 
piętra.
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   Sprzedam
  Do sprzedania Encyklopedia Audiowi-

zualna Brytanika wraz z płytą dvd oraz 
gramofon z płytami winylowymi.  
T. 0485 117 560 

  Sprzedam łóżeczko dziecięce białe, leża-
czek, chodzik i inne akcesoria.  
T. 0474 877 150

  Sprzedam nową albę - sukienkę do 
pierwszej komunii. Ma poszerzane rękawy 
i kokardę z tylu, rozmiar: 140cm, cena 30€. 
Nową hulajnogę elektryczną, czerwoną, 
cena 70€ oraz ubrania i zabawki dla chłop-
ca w wieku 2 - 4 lat. T. 0486 429 798

  Sprzedam tanio ubranka dla 4-letniego 
chłopczyka (98/104cm): buciki, spodenki, 
dresy, koszule, bluzki, itd. T. 0495 130 811

  Sprzedam szafę i łóżeczko drewniane, 
stan bardzo dobry + materac gratis.  
T. 0495 13 0811

  Sprzedam (drobna kwota – do ustale-
nia) szafę model PAX Ikea, rozm.: 200cm 
x 236cm; front: drzwi przesuwane/kolor 
beżowy pełny, srebrne metalowe listewki 
dzielące fronty. Szafa dzieli się na 2 części: 
połowa przeznaczona jest na wieszaki i 
połowa jest z półkami, w dolnej części są 

przesuwane koszyki. Odbiór własny: Ixelles. 
T. 0472 549 065 Agnieszka

  Sprzedam tanio nowy robot kuchenny 
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz 
bezprzewodowy. Nowy zestaw naczyn 
kuchennych quality i patelni firmy Berline 
Haus, także komplet noży profesjonalnych. 
Nowe luksusowe garnki niemieckiej firmy 
Blaumann. Sokowirówkę i maszynkę do 
mięsa. T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Se-
kwanie w Paryżu. T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio laptop, stan idealny.  
T. 0487 439 126

  Ford Mondeo GHIA 1,8 tdci 125 KM, 
2009 r. Samochód posiada polską rejestra-
cję i został zakupiony w 2013 r. w Belgii. 
Przebieg 173 316 tys.km, cena 4300€.  
T. +32 470 133 904

  Praca: szukam
  Szukam pracy jako opiekunka do 

dzieci, pomoc domowa, nie na czeki, 
cena do uzgodnienia, Bruksela - okolice 
Mongomery, Merod. T. 0048 781 102 292

  Prace wykończeniowe, prace fizyczne, 
szukam zatrudniania, Bruksela i okolice.  

T. 0466 377 264
  Szukam pracy 35-latek z bardzo 

dobrym doświadczeniem w pracach 
wykończeniowych np. golband, płytki, 
mastykowanie, fix, finish, malowanie itp. 
cenię dokładność i czystość, bardzo dobra 
znajomość języka francuskiego, proszę o 
kontakt telefoniczny. T. 0467 630 928

  Szukam pracy w budownictwie, znam 
różne prace. T. 0488 096 104

  Szukam pracy jako pomocnik na 
budowie. Proszę o kontakt. T. 0466 327 254

  Opiekunka do dziecka dyspozycyjna 
24/24h, uczciwa kobieta, punktualna, 
szuka pracy. T. 0483 502 714

  Budowlaniec z wieloletnim 
doświadczeniem szuka pracy, malowanie, 
szpachlowanie, płytki, konstrukcje, 
parkiety, murowanie, ogrody, dachy, itp. 
dokładny, bez nałogów, własne auto.  
T. 0483 054 808

  Szukam pracy biurowej od zaraz na 
terenie Brukseli, jestem po szkole biurowej, 
znam język francuski od urodzenia, mam 
doświadczenie. T. 0486 690 966

  Mężczyzna 50 lat pilnie szuka pracy.  
T. 0466 382 732

  Kobieta poszukuje pracy w gastronomii, 

Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres  

info@gazetka.be lub SMS-em pod numer 0472 31 44 65.  
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be 

Redakcja nie będzie kontaktować się z osobami umieszczającymi ogłoszenia, prosimy więc o czytelność i jasność. 
Ogłoszenia komercyjne (oferowane usługi, działalność gospodarcza itp.) są zamieszczane wyłącznie w formie reklamy płatnej! 
Uwaga! Ogłoszenia drobne do rubryki „Wiadomości osobiste” są przyjmowane wyłącznie jeżeli numer wysyłający i ten podany 
w sms-e się zgadzają.

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

Stawiamy czystość na
pierwszymmiejscu!

02/735 64 94
www.ikr-magiconcept.com

Rue Colonel Bourg 22
1030 Bruxelles

Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami.

IKR&MAGI
t i tres serv ices

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

* wymiana wyświetlaczy LCD, usb, 
wymiana baterii... 

* oprogramowanie, odzysk danych, 
simlock, kod aparatu...

* mapy, naprawy nawigacji gps 
* instalacja, serwis, akcesoria 

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         

(         MERODE)
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 SERVICE
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produkcja, magazyn i inne, w Antwerpii, 
okolice Verrebroek, Beveren, Kieldrecht. 
Kontakt: amo35@op.pl

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Od zaraz przyjmę do montażu, demonta-
żu rusztowań z doświadczeniem, wymaga-
ne prawo jazdy na  auta osobowe, praca w 
polskiej firmie na terenie Belgii. Wysokie 
zarobki, gwarantowany apartament, auto 
służbowe. Kontakt w j. polskim do godz. 
18.00. T. 0032 487 101 269

  Notre société spécialisé dans la con-
struction d’installations équestres est à la 
recherche d’une petite structure d’in-
dépendants pour réaliser les montages des 
bâtiments équestres. Travail de l’acier et 
du bois. Le travail n’est pas fixe et dépend 
de la demande de nos clients. Entre 2 et 
10 chantiers par mois (durée générale d’un 
jour à 1 semaine). Chantiers dans toute la 
Belgique.(La société est basée sur la région 
de Charleroi). Conditions: équipe de 2 à 4 
personnes selon le travail à réaliser, être 
motorisé, véhicule avec attache remorque, 
avoir ses propres outils: outils de base + 
scie circulaire, boulonneuse, être efficace, 
débrouillard, motivé et volontaire, être en 
ordre niveau assurance, permis de travail, 
etc., être équipé avec des vêtements de 
travail ( chaussures de sécurité, gands,...). 
Collaboration à long terme. Si vous corre-
spondez au profil, merci de nous contacter 
au 0470 599 782

  Job Talent pilnie poszukuje mechanika 
samochodowego z doświadczeniem. (Re-
gion Leuven, Zaventem ,Antwerpia). Oferu-
jemy dobrze płatna pracę w nowoczesnym 
warsztacie na podstawie belgijskiej umo-

Grupa rodzinna Al-Annon ,,Misja” 
zaprasza na spotkania wszystkich, 

którym bliski jest problem alkoholowy. 
W każdy czwartek o godz. 20 

rue Jourdan 80 - 1060 Saint-Gilles
Chcesz pomóc sobie i innym?

Przyjdź, posłuchaj, zobacz.

wy. Zakres obowiązków: diagnozowanie 
pojazdów, przeglądy techniczne (wymiana 
filtrów i oleju, hamulców), wymiana: oka-
blowania, sensorów, sprzęgieł, kół, turbos, 
cylindrów, uszczelek, pomp olejowych, 
haków holowniczych, szyb. Wymagania: 
komunikatywny j. angielski, mechanik ze 
znajomością elektroniki, chęć pracy na 
dwie zmiany: od 8:00 do 12:00 badz 12:30 
do 16:30, doświadczenie na podobnym 
stanowisku, prawo jazdy kategorii B i 
własny samochód, doświadczenie z marką 
Fiat będzie traktowane jako plus. Warunki 
finansowe: atrakcyjne wynagrodzenie, bo-
nusy: trzynastka, wakacyjne, kilometrówka, 
zasiłek rodzinny, ubezpieczenie zdrowotne 
i wypadkowe, zwrot kosztów za pierwszy 

Jeśli masz bliską Ci osobę , której picie  
powoduje poważne problemy. 

Powitamy Cię serdecznie na naszych  
spotkaniach grupy „Światło”.

Tu dzielimy się doświadczeniem,  
siłą i nadzieją.  Nasze spotkania odbywają 

się w każdy poniedziałek o 20h. 
Petit rue des Loups 68a, 1070 Anderlecht

Tel. 0032 485 866 445
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WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101 - Straż pożarna i pogotowie: 100 
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000  
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26  
Dyżur lekarzy: 02 479 18 18 lub 02 513 02 02 
Taxi Verts 02 349 49 49, Taxi Bleus 02 268 00 00
AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81, +32 (0)2 739 01 01
Fax +32 (0)2 736 18 81 www.bruksela.msz.gov.pl
WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W  
BRUKSELI Rue des Francs 28 – 1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:  
http://www.e-konsulat.gov.pl/
Tel. +32 (0)2 739 01 21 , Fax +32 (0)2 736 44 59  
www.bruksela.msz.gov.pl
Tel. dyżurny +32 (0) 492 727 405  
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie w sprawach 
pilnych takich jak nagłe zgony, wypadki, 
zagrożenia życia.
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI 
AMBASADY RP W BRUKSELI
Avenue de l’Horizon,18  - 1150 Bruxelles
tel. 02 771 67 54, fax. 02 771 18 39,
brussels@trade.gov.pl, 
www.brussels.trade.gov.pl
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY IM.J.
LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI     
Bd. de la Woluwe, 22-24, 1150 Bruxelles. 
Tel/fax: 02 772 35 80, 
sekretariat@szkola-lelewela-bruksela.eu
www.szkola-lelewela-bruksela.eu 

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  
IM. JANA PAWŁA II PRZY AMBASADZIE RP W 
BRUKSELI Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles,  
tel: 0473 74 38 54, sekretariat@szkolapmk.pl,  
www.szkolapmk.pl
POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI 
Zajęcia odbywają się: Ecole Notre-Dame de la 
Paix, Av. Félix Marchal 50 – 1030 Bruxelles,  
tel. 02 705 61 18, gsm: 0486 38 40 07,  
e-mail: teresa@arszagi.eu, www.szkola.be
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.GEN.S.MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W 
BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 
Siedziba: Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel: 0032 3 226 92 12, Gsm 0032 475 965 158
Sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be
SZKOŁA POLSKA - MAŁA DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0486 231 432, przedszkole@daskalia.eu,  
szkola@daskalia.eu, www.daskalia.eu
POLSKA SZKOŁA LEUVEN IM.WIESŁAWY  
SZYMBORSKIEJ www.polskaszkolaleuven.eu
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole 
szkolawleuven@gmail.com
EDUGANDAWA, POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA
Zajęcia odbywają się: Freinetschool De Spiegel,
Zwijnaardsesteenweg 250, 9000 Gent
tel: (+32)484 691 801
info@edugandawa.be lub edugandawa@gmail.
com, www.edugandawa.be

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
BRUKSELA  
(porady psychologa, logopedy,  
pedagoga i asystenta socjalnego)  
tel. (umówienia codziennie po 17.00):  
0475 397 514, porady: pon. w godz.18.00-20.00
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY  
ANTWERPIA  Sint Jan Berchmanscollege,  
Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)  
tel. 0471 711 269 czwartek, godz. 18.00 - 20.00 
(wizyty tylko na umówione spotkanie)
POLSKA MISJA KATOLICKA
Rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles,
tel. 02 538 30 87,  www.pmkbruksela.com
POLSKA MISJA KATOLICKA NA SCHAERBEEK
Kościół Św. Elżbiety, Rue Portaels 24  -1030 
Schaerbeek, tel. 02 242 56 50
POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. 
NARODZENIA BOGURODZICY W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35, 1070 Bruksela
Tel. +32 489 86 91 16, www.orthpol.be 
email: xpawelcecha@gmail.com
POLONIJNY KOŚCIÓŁ EWANGELIKALNY 
Rue van Ysendyck 48–50, tel. +32 488 036 519,   
0465 970 164,  
e-mail: thalambiec@gmail.com
POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/24h
tel. 0487 103 778, W. Oleksiewicz
SZPITAL CHU Hopital Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles, 
tel. 02 535 31 11,  
tel. 02 535 43 60,  
tel. 02 535 40 55.

NIEZBĘDNE ADRESY
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dojazd do Belgii (125€), płatne święta, 
zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy. 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie 
swojego CV na adres: jobs@jobtalent.be

  Agencja Zatrudnienia KBTI Poland 
(cert. 9154) dla klienta w Belgii poszukuje 
obecnie osoby do pracy jako pracownik 
produkcji / kucharz z możliwością stałego 
kontraktu.
Obowiązki: przygotowywanie posiłków (np. 
sałatki, kanapki, zupy), mieszanie składni-
ków, pakowanie produktów, wykonywanie 
innych zadań, jeśli będzie to wymagane. 
Wymagania: dobra znajomość języka an-
gielskiego lub niderlandzkiego, wcześniej-
sze doświadczenie w produkcji żywności, 
własne zakwaterowanie w okolicy Oevel 
oraz transport, motywacja do pracy. Ofer-
ta: belgijska umowa, z możliwością stałego 
kontraktu, stawka 13,37 euro/h brutto, 
zwrot kosztów dojazdu, stabilne, długoter-
minowe zatrudnienie. Więcej informacji 
+48 570 935 868.
Osoby zainteresowane prosimy wysłać CV 
na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie 
wpisując produkcja / kucharz Oevel 
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednoli-
ty z późniejszymi zmianami)”.

  Mieszkanie: wynajmę
  Pokój do wynajęcia z oddzielnym wej-

ściem, cena 330€ z opłatami, od 1 maja. 
Bardzo dobra komunikacja, okolice pl. 
Meiser. T. 0488 277 683 lub 0466 344 051

  Wynajmę oddzielny pokój kobiecie 330€, 
dzielnica Forest. T. 0479 804 985

  A louer: appartement moderne rénové 
(code energie C141) living-cuisine équ-
ipée, 2 chambres, salle de bains, chauffage 
individuel. Libre le 1 avril, prix 750 € a 
Koekelberg, rue du Comptoir, 12 (proximité 
Basilique). T. 02 411 79 11 (en Français de 
10 à 18h)

  A louer: appartement  rénové (code 
énergétique 153), 1 chambres + petit 
bureau, cuisine équipée, salle de bains, 
chauffage individuel. Libre, prix 690€, a 
1081 Koekelberg, rue des Archers, 15  
(proximité métro Simonis). T. 02 411 79 11 
(en Français de 10 à 18h)

  Urgent, à louer, 835€/mois, bel appar-
tement au 1e étage- situé dans une rue 
très calme dans le Quartier Roosevelt. 
Beaucoup de lumière naturelle, plafonds 
3 mètres de hauteur, parquet d’origine 
en chêne, terrasse. Comprenant: Pièce 
principale, chambre à coucher, hall (armo-
ire encastrée), WC séparé, salle de bain, 
cuisine équipée, chauffage central au gaz 
(chaudière neuve haut rendement), double 
vitrage, grande cave, pas de frais communs 
! Libre immédiatement. Compteurs indivi-
duels eau. Situé très calme, à proximité de 
trams 8, 25 et bus 41. Bois de la Cambre 
tout prêt. Visite possible, plus d’info.  
T. 0477 568 605 ou 0483 126 951 (fr, engl)

  Apartement 3 piętro (+/- 85m²) 2 poko-
je, salon, kuchnia umeblowana, łazienka, 
hol, WC, balkon, piwnica, ogrzewanie 
centralne indywidualne, dla małżeństwa 
(ewentualnie z małym dzieckiem). Mi-
nimalna znajomość języka francuskiego, 
legalna praca, bez zwierząt, 2 miesiące 
gwarancji. Cena 690€ + opłaty. Anderlecht, 
St.Guidon. T.0477 201 824, T.0499 318 086, 
po godz. 19.00

  Mieszkanie: szukam
  Szukam pokoju od 1 maja, Ixelles lub 

okolice, do 350€. T. 0483 060 763
  Szukam flatu na terenie Brukseli, mile 

widziane okolice Woluwe, Anderlecht, Ma-
dou, w cenie 500€, proszę o kontakt.  
T. 0048 797 265 692

  Szukamy małego, niedrogiego mieszka-
nia w Oostende lub okolicy, do 20 km. Je-
steśmy parą spokojnych, pracujących ludzi, 
lubiących porządek i czystość. Gdybyśmy 
nie mogli odebrać telefonu, prosimy o sms, 
oddzwonimy. T. +48 790 626 228

 Nieruchomości
  Sprzedam lub zamienię z dopłatą na 

mniejsze w Białymstoku, mieszkanie, 60 
m2, 3 pokoje. Parter z garażem i działką 
5 arową, dwustronne. Toaleta oddzielnie. 
Pełna własność. Kameralne osiedle w baj-
kowej scenerii przy lesie, czyste powietrze, 
woda do picia bezpośrednio z kranu. Mili i 
uczynni sąsiedzi. Miejsce rekreacyjne nad 
wodą 5 km od Kleszczel, cena 82 000 tys.zł.  
T. 0048 503 350 389 

  Sprzedam dom po remoncie, 140m² na 
działce o powierzchni 700m². Grabarka 
obok Siemiatycz. Stan do zamieszkania, 
cena 210.000 zł. T. +48 600 694 567

  Sprzedam działki po 2.900m² Kowalowce 
14km od Białegostoku, kierunek
Zabłudów. Cena 20zł/m².  
T. +48 663 592 532

  Ładny, duży dom na działce o powierzch-
ni 3.000m², 14km od Białegostoku. T. +48 
663 592 532

  Sprzedam pensjonat w stanie surowym 
zamkniętym 750m² na działce ogrodzonej 
2340m² na skraju Puszczy Białowieskiej z 
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widokiem na zalew Siemianówka - w lini 
prostej 300m za kwotę 170 000 €.  
Tel. +32 499 257 334

  Sprzedam mieszkanie w Białymstoku os. 
Piasta- 61 m, 3 piętro. Stan mieszkania: do 
wprowadzenia. Cena: do uzg.  
T. +48 729 357 596 

 Wiadomości osobiste

  Mam 34 lata, mieszkam w Brukseli i 
chciałbym poznać dziewczynę w podobnym 
wieku do wspólnego spedzania wolnego 
czasu, może czegoś więcej.  
Kontakt: lukasdz84@gmail.com

  Jestem serdeczną, inteligentną, ładną 
młodą kobietą. Szukam towarzysza do 
wspólnych wyjść, do śmiechu do łez, do 
dzielenia się codziennością i nie tylko. Do 
rozmów głębokich etc. Mówię po francu-
sku, więc nie ma problemu jeśli ktoś nie 
jest Polakiem. Proszę o kontakt tylko osoby, 
które znają wartość słowa takt, szacunek, 
respekt. Nie znoszę chamstwa, cwaniactwa 
i braku inteligencji emocjonalnej. Bardzo 
dziękuję za uszanowanie mojej prośby, 
wiek się nie liczy, dbanie o siebie tak... i 
zadbanie o to, ażeby druga osoba czuła się 
obok dobrze i bezpiecznie. Proszę o pierw-
szy kontakt sms-owy. T. 0466 290 777 Sara 

GRUPA ANONIMOWYCH   
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ”  

z BRUKSELI 
zaprasza wszystkich, którzy mają problem z 

hazardem oraz tych, którzy chcą zweryfikować czy 
problem hazardu ich dotyczy. 
PRZYJDŹ NA MITINGAH : 

Polska Misja Katolicka, rue Jourdan 80,  
1060 Saint-Gilles 

w każdy piątek o godz.20 . 
Telefon info +32485 869 003

Jeżeli picie ukochanej osoby sprawia, że 
czujesz się nieszczęśliwa/liwy, 

to zapraszamy Cię na nasze spot-
kania. Podzielimy się siłą, nadzieją, 

doświadczeniem.  
Zapraszamy w każdą środę o godz. 

19.30, Sterlingerstraat 4 - 2140 Borger-
hout - Antwerpia

W każdą drugą środę miesiąca zaprasza-
my na mityngi otwarte.

Kontakt: (+32) 0487 49 95 07      
carpediem.antwerpia@gmail.com

Grupa Al-Anon „Misja” 
zaprasza na spotkania wszystkich, 

którym bliski jest problem alkoholowy. 
Czwartek godz. 20.00, rue Jourdan 80, 

1060 Saint-Gilles.  
T. 0486 307 201 

Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, 
posłuchaj, zobacz.  

ANONIMOWI ALKOHOLICY
ZAPRASZAMY na bezpłatne spotkania dla tych, którzy chcą zerwać z nałogiem lub osób które chcą wiedzieć czy problem uzależnienia 
Ich dotyczy. Spotykamy się po to, żeby rozwiązać problem nadużywania alkoholu. Mamy sprawdzoną pomoc popartą świadectwem 

milionów ludzi. W ten sposób Anonimowi Alkoholicy walczą z uzależnieniem. Aby uzyskać pomoc w AA wystarczy, że skontaktujesz się 
z kimś z nas. Możesz to zrobić korzystając z infolinii na terenie Belgii: +32 488 080 063

Możesz również przyjść na mityng, który odbywa się np. w Brukseli:
GRUPA „ODNOWA 2006” (SCHAERBEEK): RUE PORTAELS 25 - 1030 BRUKSELA. MITINGI: PONIEDZIAŁEK, GODZ. 20.00 

GRUPA „QUO VADIS” (SAINT GILES): RUE JOURDAN 80 - 1060 BRUKSELA. MITINGI: WTOREK, CZWARTEK – GODZ. 20.00  
GRUPA „JAK TO DZIAŁA” (CENTRUM)  : RUE LEON LEPAGE 33-35 - 1000 BRUKSELA. MITINGI: PIĄTEK, GODZ. 20.00

GRUPA „ZIOMKI”: RUE DE LA REVOLUTION 18 (MADU) - 1000 BRUKSELA. MITINGI: SOBOTA, GODZ. 18.00, NIEDZIELA GODZ. 10.00

Spotkania AA –  
Anonimowych Alkoholików w Antwerpii 

zapraszamy na spotkania grup 
polskojęzycznych AA:   

Grupa „Krok po Kroku” – 
czw. godz. 20.00-22.00

Grupa „Nadzieja” – 
sob. godz. 18.00-20.00

Grupa „Victoria” – 
niedz. godz. 18.00-20.00
Adres: 2600 Antwerpia,  

Langebeeldekensstraat 18
Tel.: +32 484 93 11 02    

e-mail:  
antwerpen.aa@gmail.com

  Szukam przyjaciela, mam 50 lat i nie chcę 
reszte życia spędzić sama. T. 0486 064 683

 Różne
  Oddam szafę, model PAX Ikea, rozm.: 

80cm x 236cm oraz 120cm x 236 cm. Front 
szafy: beżowy mat oraz druga częśc 1 skrzy-
dło beżowe a 2 szkło mat. Odbiór własny: 
Ixelles. T. 0472 549 065 Agnieszka

  Wezmę 2 osoby do Polski, Łomża-Graje-
wo-Ełk, wyjazd rano o 4-tej 18/04, powrót 
27/04, proszę dzwonić. T. 0474 937 053
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FIRMA SPRZĄTAJĄCA 
zaprasza do skorzystania z usług:

•   Sprzątanie biur, firm, sklepów, gabinetów, 
galerii handlowych, klatek schodowych, obiektów po  
remoncie, po budowie, ...
•   Mycie okien oraz witryny sklepowych.
•   Świadczymy usługi abonamentowe, jak i również  
     jednorazowe zlecenia.
•   Posiadamy duże doświadczenie i zaufany personel.
•   Wystawiamy faktury VAT
•   Bezpłatna wycena
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego:
Gsm: 0476 920 819, e-mail: cleaning@dap-com.be
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Życzymy Państwu wesołych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka  

i mokrego śmigusa dyngusa!
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI

TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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