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W 2018 r. w Belgii dla małych chłopców najczę-
ściej wybierano imię Artur. W przypadku dziew-
czynek najpopularniejsze pozostaje imię Emma.

• • •

48% Belgów skorzystało w 2018 r. przynaj-
mniej raz z transportu publicznego. W 2017 r. 
było to 41%. Nadal jednak samochód pozosta-
je ulubionym środkiem lokomocji – korzysta 
z niego ośmiu Belgów na dziesięciu.

• • •

W 2018 r. rekordowa liczba niemal 71 mln 
osób na świecie została zmuszona do opusz-
czenia swoich domów z powodu wojen, prze-
śladowań i innych form przemocy. To o 2 mln 
więcej niż rok wcześniej – poinformowało 
w swym raporcie Biuro Wysokiego Komisarza 
NZ ds. Uchodźców (UNHCR). 
Coroczny raport „Global Trends” obejmu-
je liczbę uchodźców na całym świecie, osób 
ubiegających się o azyl i przesiedleńców 
wewnętrznych, w niektórych przypadkach 
uwzględnia też osoby, które kilkadziesiąt lat 
żyły poza domem.
ONZ-owska instytucja zwraca uwagę, że naj-
nowsze dane to wzrost o 65% w porówna-
niu z 2008 r. UNHCR precyzuje, że na koniec 
ubiegłego roku było: 25,9 mln uchodźców, 
41,3 mln uchodźców wewnętrznych (czyli pra-
wie trzy na pięć osób przesiedlonych w swoich 
krajach), 3,5 mln osób ubiegających się o azyl 
– wzrost o 2,3 mln w porównaniu z rokiem 
2017. Zjawisko to narasta zarówno pod wzglę-
dem wielkości, jak i czasu trwania. 

• • •

Od 2000 r. lodowce w Himalajach topnieją 
dwukrotnie szybciej. Naukowcy dowodzą, że 
rocznie ubywa około 8 mld ton lodu. Tak wyni-
ka z porównania zdjęć satelitarnych z ostatnich 
40 lat. Badacze donoszą, że w latach 1975–2000 
lodowce w tym rejonie traciły rocznie ok. 25 cm 
grubości. Alarmują, że od 2000 r. średnia jest 
wyższa i sięga nawet pół metra, a na niższych 
wysokościach niektóre lodowce tracą rocznie 
nawet 5 m. Nie zastępuje ich nowy lód ani śnieg. 

Naukowcy nie mają wątpliwości – na taki stan 
rzeczy wpływają zmiany klimatu powodowa-
ne działalnością człowieka. Przypominają, że 
średnia temperatura w latach 2000–2016 była 
w Himalajach o stopień Celsjusza wyższa od 
tej z lat 1975–2000.
O topnieniu lodowców w Himalajach mówi 
się od wielu lat. Jednak w 2010 r. Międzyrzą-
dowy Panel ds. Zmian Klimatu przyznał, że 
ostrzeżenia o możliwości całkowitego znik-
nięcia lodowców w Himalajach do 2035 r. 
nie miały uzasadnienia naukowego. Wyniki 
ostatnich badań mogą być jednak nowym do-
wodem. Dziś masę lodowców ocenia się na 
ok. 600 mld ton. Szacuje się, że w ciągu ostat-
nich 40 lat zniknęła już jedna czwarta z nich. 
Badacze ostrzegają, że poważne konsekwen-
cje odczują ci, których życie zależy od wielkich 
rzek płynących ze szczytów Indii, Pakistanu czy 
Chin. Dostawy wody mogą być nieregularne 
i niepewne.

• • •

Według ONZ w 2050 r. Ziemię zamieszkiwać 
będzie 9,7 mld ludzi. Ludność świata starzeje 
się i jej liczba wzrasta nieco wolniej niż prze-
widywano, ale i tak oczekuje się, że do 2050 r. 
wzrośnie z obecnych 7,7 mld do 9,7 mld – po-
informował Departament Gospodarki i Spraw 
Socjalnych ONZ. W raporcie wskazano, że do 
końca obecnego stulecia liczba mieszkańców 
Ziemi wzrośnie do ok. 11 mld. 
Do 2050 r. na dziewięć krajów ma przypaść 
ponad połowa przyrostu ludności. Są to, 
w zmniejszającym się porządku w zależności 
od liczby spodziewanego przyrostu: Indie, Ni-
geria, Pakistan, Kongo, Etiopia, Tanzania, In-
donezja, Egipt i USA.
Raport przewiduje, że ludność Afryki Subsa-
haryjskiej do 2050 r. prawie podwoi się.
Ludność świata starzeje się głównie z powodu 
wydłużania się długości życia i spadającej płod-
ności. Światowy wskaźnik płodności spadł z 3,2 
urodzeń na 1 kobietę w 1990 r. do 2,5 urodzeń 
w 2019 i oczekuje się, że spadnie do 2,2 uro-
dzeń do 2050 r. Autorzy raportu podkreślają, że 
aby zapewnić zastępowalność pokoleń i zapo-

biec zmniejszaniu się liczby ludności, potrzebny 
jest wskaźnik 2,1 urodzeń na kobietę.

• • •

Alkohol, prędkość, narkotyki: Belgowie skry-
tykowani za złe nawyki za kierownicą. Jeden 
na czterech kierowców belgijskich w ciągu 
ostatniego miesiąca jechał pod wpływem al-
koholu. Poza tym sześciu Belgom na dziesię-
ciu zdarza się jechać zbyt szybko na obszarach 
miejskich, a prawie 30% sprawdza e-maile 
lub wiadomości za kierownicą. Są to wyniki 
międzynarodowego badania bezpieczeństwa 
drogowego przeprowadzonego w 32 krajach 
przez Vias Institute.

• • •

Polska zajmuje w Europie wysokie miejsce, 
jeśli chodzi o produkcję jajek klatkowych. 
Dużo gorzej wygląda u nas produkcja jaj eko-
logicznych. Jak wynika z danych Krajowej Izby 
Producentów Drobiu i Pasz, Polska w produk-
cji jaj ekologicznych jest na 8. miejscu od koń-
ca, choć pod względem pogłowia kur jest dru-
ga w UE, po Niemczech. W Polsce produkcja 
jaj ekologicznych to tylko 0,7% całej produkcji. 
Mniej kur eko hodują jedynie: Portugalia i Li-
twa (po 0,5%), Czechy (0,4%), Węgry (0,3%) 
i Słowacja (0,2%). Jednak pozostałe kraje z tej 
grupy mają w porównaniu z nami niewielką 
produkcję jaj, tymczasem z Polski pochodzi 
ponad 12% kur niosek. Polska nie ma sobie 
równych pod względem wielkości produkcji 
jaj klatkowych – to 84% ogółu krajowej pro-
dukcji jaj, co daje nam 4. miejsce w UE, po 
Portugalii (90,1%), Litwie (89,5%) i Łotwie 
(85,6%). Jako drugi największy producent jaj 
w Europie w ubiegłym roku wyprodukowali-
śmy ponad 40 mln jaj z chowu klatkowego, 
podczas gdy Portugalia jedynie 8,2 mln jaj, 
Litwa 2,5 mln, a Łotwa 2,4 mln sztuk. W pro-
dukcji i zapotrzebowaniu na jaja ekologiczne 
widać silny podział krajów na nową i starą 
Unię. Dwucyfrowy udział w rynku jaja ekolo-
giczne mają tylko w czterech krajach – w Danii 
to aż 31%, w Szwecji 16%, w Niemczech 12%, 
a w Austrii 11%.



Oferty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe podlegają zatwierdzeniu ze strony banku ING Belgium (bądź odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej) i opierają się na wzajemnym porozumieniu. Warunki i postanowienia 
(obowiązujące przepisy, stawki, dokumenty z kluczowymi informacjami dla inwestorów i oszczędzających oraz wszelkie informacje uzupełniające) są dostępne w każdym oddziale banku ING oraz na stronie www.ing.
be. ING Belgium SA/nv Bank, Avenue Marnix 24, B-1000 Bruksela; RPM/RPR Bruksela; VAT: BE 0403.200.393; BIC: BBRUBEBB; IBAN: BE45 3109 1560 2789. Broker ubezpieczeniowy zarejestrowany w FSMA pod numerem 
12381A. Podmiot publikujący: Philippe Wallez - Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruksela.

Chcesz 
przeżyć 
przygodę 
w Belgii?

ING ułatwia życie, pomagając 
w załatwianiu wszystkich 
spraw finansowych. Zadzwoń 
pod numer +32 2 464 66 64 
odwiedź stronę ing.be/expats

09133_ING_Expat_270x210_Move_POL.indd   1 11/04/2019   10:52



WIADOMOŚCI

6 GAZETKA

Przewodniczącą Komisji Europejskiej będzie Niemka Ursula von der Leyen, bliska sojuszniczka 
Angeli Merkel i członkini jej partii CDU. Von der Leyen będzie pierwszą w historii UE kobietą, 
która pokieruje Komisją Europejską, a zarazem drugim spośród 13 przewodniczących pocho-
dzącym z Niemiec.

Na czele Europejskiego Banku Centralnego stanie Francuzka Christine Lagarde, która jako 
szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego wspierała twarde stanowisko Berlina 
wobec kryzysu finansowego w Grecji. Szefem europejskiej dyplomacji został Hiszpan Jo-
sep Borrell, a przewodniczącym Rady Europejskiej Belg Charles Michel. Nowym przewod-
niczącym Parlamentu Europejskiego został David Sassoli. Z czterech czołowych stanowisk 
we władzach wykonawczych Unii Polsce i Grupie Wyszehradzkiej nie przypadło ani jedno. 
Wszystkie zajęli członkowie UE z Europy Zachodniej. 

W lipcu Boris Johnson pokonał w partyjnym 
głosowaniu obecnego szefa dyplomacji Jere-
my’ego Hunta. Tym samym nowy lider tory-
sów objął urząd premiera w miejsce ustępu-
jącej Theresy May.

Boris Johnson, który był zdecydowanym fa-
worytem komentatorów i bukmacherów od 
pierwszych dni walki, uzyskał aż 66,4 proc. 
głosów. Frekwencja wyniosła 87,4 proc.

Dla nowego szefa rządu pierwszym wyzwa-
niem będzie szybkie wznowienie rozmów 
z Unią Europejską i wypracowanie kompro-
misu dotyczącego warunków opuszczenia 
Wspólnoty lub alternatywne przygotowanie 
kraju do bezumownego brexitu. Nowa data 
brexitu to 31 października br. 

UE oczekuje szczegółowych propozycji z Lon-
dynu w sprawie brexitu. Szef brytyjskiego 
rządu chciałby usunięcia z umowy o wyjściu 
zapisów o tzw. backstopie. Jest to awaryjne 
rozwiązanie mające nie dopuścić do przywró-
cenia twardej granicy (kontrolowanej i chro-
nionej przez służbę celną i policję) między 
należącą do Unii Europejskiej Republiką Irlan-
dii a Irlandią Północną, stanowiącą część Zjed-
noczonego Królestwa. Jednak backstop został 
uzgodniony w negocjacjach przez obie strony, 
zarówno unijną, jak i brytyjską.

Johnson zapowiada, że jeśli nie doczeka się 
ustępstw, jest gotów wyprowadzić swój kraj 
ze Wspólnoty bez umowy regulującej dalsze 
relacje obu stron. Bruksela odmawia powrotu 
do negocjacji i wskazuje, że powrót twardej 
granicy irlandzko-irlandzkiej może zagrozić 
porozumieniu wielkopiątkowemu z 1998 r., 
które w dużej mierze przyczyniło się do zakoń-
czenia ponad 30-letniego konfliktu zbrojnego 
w Irlandii Północnej.

„UE znacznie poważniej bierze pod uwagę 
bezumowny brexit niż wcześniej. To jest zało-
żenie robocze odpowiedzialnych ludzi. Musi-
my się przygotować do najgorszego możliwe-
go rozwiązania” – zaznaczyło źródło unijne. 
Bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z UE 
byłoby bardzo negatywnym zjawiskiem, bio-
rąc pod uwagę napięcia w światowym handlu.

Boris Johnson premierem 
Wielkiej Brytanii

Obsada stanowisk w UE

Płoną płuca świata 

PAP

Polska  
– wybory parlamentarne 2019

Data wyborów parlamentarnych 2019 zo-
stała podana w sierpniu br. Prezydent An-
drzej Duda potwierdził, że głosowanie od-
będzie się 13 października br. Wybranych 
zostanie wtedy 460 posłów oraz 100 sena-
torów. Czynne prawo wyborcze przysługuje 
pełnoletnim obywatelom Polski.

Cały świat obiegają przerażające zdjęcia oraz 
nagrania kolosalnych pożarów, które poże-
rają amazońskie lasy – nazywane „zielony-
mi płucami świata”. Dżungla ta jest jedyną 
ochroną przed drastyczną zmianą klimatu na 
całej kuli ziemskiej. 

Brazylijski Państwowy Instytut Badań Ko-
smicznych INPE, który korzystając ze zdjęć 
satelitarnych prowadzi statystyki na te-
mat pożarów, poinformował, że w tym 
roku liczba pożarów w całym kraju wzrosła 
o 83 proc. w porównaniu z analogicznym 
okresem roku 2018, a dotyczy to głównie 
Amazonii. Za główne przyczyny pożarów 
uznaje się wylesianie – realizowane przez 
rząd brazylijskiego prezydenta Jaira Bolso-
naro – i suszę. Tymczasem prezydent wy-
piera się odpowiedzialności i oskarża INPE 
o fałszowanie danych.

Od stycznia do sierpnia w całej Brazylii zare-
jestrowano blisko 73 tys. pożarów. W tym sa-
mym okresie ubiegłego roku było ich niecałe 

40 tys. Według INPE pożary są dużo częstsze 
w stanach, na których terenie znajdują się lasy 
deszczowe. 

Obecny prawicowy prezydent Brazylii scep-
tycznie podchodzi do problemów ochrony 
środowiska i dąży do likwidacji wszystkich 
obszarów chronionych, a państwom wyraża-
jącym obawy wylesianiem regionu radził zająć 
się własnymi sprawami. 

INPE niedawno informował, że w czerw-
cu tempo wylesiania w Brazylii wzrosło 
o 88 proc. w porównaniu z tym samym okre-
sem rok wcześniej. Również w lipcu tempo 
wylesiania wzrosło – było już prawie cztery 
razy szybsze niż w lipcu 2018 r. Przedstawi-
ciel Instytutu Alberto Setzer podkreślił, że 
w Amazonii tego roku nie dochodzi do żad-
nych nadzwyczajnych zjawisk pogodowych, 
w związku z czym nie można znacznego 
wzrostu skali pożarów wytłumaczyć wyłącz-
nie porą suchą czy zjawiskami naturalnymi. 
– Pora sucha stwarza dobre warunki dla 
rozprzestrzeniania się ognia, ale wywołanie 
pożaru to działanie człowieka, celowe lub 
przypadkowe – dodał Setzer. 

Niezmiernie ważne dla całego świata lasy 
deszczowe w Amazonii zajmują około 
5,5 mln kw. powierzchni Ziemi. Żyje tam ok. 
3 mln gatunków roślin i zwierząt. Ponadto 
obszar ten zamieszkuje około miliona rdzen-
nych ludów. 

Gospodarka Ameryki Południowej w znacz-
nym stopniu zależy od kondycji puszczy 
amazońskiej, ponieważ oparta jest na sprze-
daży cennego surowca, jakim jest drewno. 
Jednak to nie wszystko. Amazonia to tzw. 
„zielone płuca świata”. Filtrują ogromne ilo-
ści dwutlenku węgla i spowalniają tym sa-
mym proces globalnego ocieplenia. 

Karczowanie lasów deszczowych – szczególnie 
w tak ekspresowym tempie – doprowadzi do 
drastycznych zmian klimatu. Dewastacji dżun-
gli amazońskiej spowoduje katastrofę ekolo-
giczną odczuwalną dla całego świata. 
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mi – zarówno ilościowo, jak i jakościowo. 
Sama technologia w przemyśle spożyw-
czym też jest zaskakująca – dopuszczone 
są takie procesy, jak oddzielanie mecha-
niczne, suszenie rozpływowe, liofi lizacja, 
termizacja, pakowanie próżniowe, steryli-
zacja, obróbka podczerwienią i promienio-
waniem, ekstruzja itd. Te skomplikowane 
nazwy przyczyniają się do ogromnych zy-
sków ekonomicznych, surowcowych, a na-
wet smakowych i estetycznych. Jednak są 
to pozorne zyski, bo w ich konsekwencji 
zdrowie konsumentów jest w szerszej per-
spektywie zagrożone.

 

Tymczasem samo przetwarzanie żywności 
towarzyszyło ludziom niemal od zarania 
dziejów. Miało wiele pozytywnych skutków 
dla całych społeczeństw – poprawę kondy-
cji, mniej zatruć pokarmowych, wydłużenie 
terminów ważności. Tradycyjne metody 
przetwarzania jednak drastycznie różnią 
się od tych fabrycznych. Nie ma tu maszyn, 
zbyt wysokich czy niskich temperatur, nie 
ma chemii. Naturalnie można żywność 
przetworzyć na kilka sposobów: poprzez 
kiszenie, suszenie, wędzenie, rozdrabnia-
nie, gotowanie, pieczenie, smażenie, pra-
żenie, mrożenie, pasteryzację itp. Najwię-
cej wartości odżywczych mają oczywiście 
produkty nieobrobione, ale nie zawsze 
w swej surowej formie służą człowiekowi. 
Przetworzenie naturalnymi metodami nie 
czyni ich szkodliwymi.

Żywność przetworzona naturalnymi spo-
sobami to na przykład mąka, makaron, 
drobna kasza, płatki zbożowe, słoiko-
we przetwory pasteryzowane, kiszone, 

owoce i warzywa suszone, masło, oleje 
roślinne, naturalne produkty mleczne, 
herbata, kawa, domowe wędliny, sery bez 
konserwantów, domowe pasty, passaty 
itd. Obok żywności przetworzonej znaj-
dują się oczywiście produkty w 100 proc. 
naturalne, które żadnej obróbce poddane 
nie były – zaliczamy do nich ryż, grube ka-
sze, świeże owoce i warzywa, jaja, nasio-
na, orzechy, a także – mięso, ryby i owoce 
morza, ale pod warunkiem, że nie zostały 
„wspomożone” składowo przez nieetycz-
nych producentów. Lista ta jest dość krót-
ka, choć treściwa.

 

Tymczasem przykłady żywności wysoko-
przetworzonej można dziś mnożyć w nie-
skończoność. Modne w ostatnich latach 
trendy – „bez glutenu”, „bez laktozy”, „od-
tłuszczony”, „fi t” – bez wątpienia wymusiły 
przetwarzanie żywności z dala od metod 
tradycyjnych. Często owe trendy chciałyby 
uchodzić za odpowiedniki zdrowej diety, 
w praktyce jednak bardzo im do niej dale-
ko (mimo marke� ngowej etykietki). Jednak 
spirala produktów wysokoprzetworzonych 
sięga o wiele wyżej niż moda i niestety 
raczej nie jesteśmy w stanie uchronić się 
przed nimi całkowicie. Bo to już nie tylko 
paluszki i chipsy, słodycze, cukierki, czeko-
ladki, batoniki, zupki chińskie, kostki roso-
łowe, dania i deserki instant, keczup czy 
majonez. Wysokoprzetworzony jest chleb 
i większość dostępnego na rynku pieczywa. 
Wysokoprzetworzone są też płatki śniada-
niowe, sklepowe wędliny, kiełbasy, parów-
ki, słodzone jogurty i serki, soki owocowe, 
słodzone napoje, lody, wyroby cukierni-
cze, wafle ryżowe, gotowe dania mączne 
i makaronowe, niektóre warzywa i owoce 
w puszkach i w słoikach – i tak dalej, i tak 
dalej... Pojawia się więc pytanie, na które 
ciężko znaleźć odpowiedź: co jeść? I nieste-
ty dobrej odpowiedzi na nie w dzisiejszych 
czasach nie znajdziemy.

Sporadyczne spożywanie produktów wyso-
koprzetworzonych nie będzie miało nega-
tywnego wpływu na nasze zdrowie. Jednak 
„sporadycznie” w naszym świecie prawie 

nie istnieje, bo codziennie jesteśmy narażeni 
w swojej diecie na te produkty. W rezultacie 
możemy umrzeć o wiele wcześniej niż „za-
kładało” nasze ciało. Najgorszy wpływ mają 
duże ilości tłuszczów trans oraz cukrów. Liczy 
się też liczba przetwarzanych posiłków spoży-
wanych na dzień. Ogromną różnicę stanowią 
na przykład dwa posiłki wysokoprzetworzone 
dziennie zamiast czterech – potrafi ą zmniej-
szyć ryzyko przedwczesnej śmierci o 60 proc.

Choroby, które są efektem współczesnej 
żywności przemysłowej, to na przykład 
udar mózgu, zawał serca, miażdżyca, nowo-
twory, liczne inne choroby serca, żył, tęt-
nic... Wymieniać można długo, a i tak pew-
nie przyszłe dekady wskażą kolejne obszary 
ludzkiego ciała, które są wyniszczane przez 
dietę złożoną z produktów wysokoprze-
tworzonych. Pewne jest jedno – im mniej 
w codziennych posiłkach gotowców, tym 
większe szanse na zdrowe i długie życie.

 

Czego więc unikać w składach produktów? 
Wielu pseudoskładników: na przykład wody 
zastępującej wraz z innymi polepszaczami 
pełnowartościowy produkt, soli i cukru, 
które uzależniają i znacznie poprawiają 
walory smakowe, oraz tłuszczy trans, czyli 
utwardzonych olejów roślinnych. Jeśli któ-
ryś z tych składników znajduje się na pierw-
szym, drugim lub trzecim miejscu składu – 
nie warto tracić na niego zdrowia. O wiele 
gorsze niż te naturalne są „oszukiwacze” 
chemiczne. Wśród nich możemy wymienić 
na przykład barwniki (grupa E100, mogą 
pogłębiać reakcje alergiczne, stany depre-
syjne, bezsenność, nadpobudliwość, dekon-
centrację, problemy żołądkowo-jelitowe, 
podejrzewa się je o działania rakotwórcze), 
konserwanty (grupa E200, mogą pogłębiać 
reakcje alergiczne, podrażniać żołądek i jeli-
ta, podejrzewane są o działania rakotwórcze 
oraz odurzające, mogą wywoływać nudno-

ści, bóle głowy, zapalenie nerek, zwiększać 
cholesterol, wywoływać biegunkę, pogar-
szać metabolizm i zmniejszać przyswajal-
ność składników odżywczych), emulgatory 
(grupa E400, mogą być niebezpieczne dla 
kobiet w ciąży, zmniejszać przyswajalność 
składników odżywczych, działać przeczysz-
czająco, pogarszać pracę jelit), wzmacniacze 
smaku (grupa E600, mogą pogłębiać reakcje 
alergiczne, wywoływać ból głowy, bezsen-
ność, nudności, osłabienie, otyłość, pogar-
szać wzrok, przyspieszać bicie serca, zakłó-
cać pracę nerek), substancje dosładzające 
(np. aspartam, sacharyna, mogą powodo-
wać białaczkę, choroby układu nerwowego, 
mogą być przyczyną nowotworów).

Atrakcyjny wygląd, świetny smak, przedłu-
żona data ważności, idealna konsystencja – 
żaden z tych czynników nie jest wart ryzyka 
utraty zdrowia. Jedno jest pewne – im krót-
sza lista składników produktu, tym zdro-
wiej. Im większa nasza asertywność i świa-
domość konsumencka, tym lepiej. Wydaje 
się, że mamy znikomy wpływ na przemy-
słową rzeczywistość spożywczą. Prawda 
jest jednak taka, że decydujemy por� elem 
– i dlatego warto to robić coraz częściej. Po-
przez czytanie etykiet i wybór produktów 
jak najbliższych naturalnym ustanawiamy 
nowe trendy w przemyśle spożywczym 
i w kulturze jedzenia. Mimo że na zmiany 
trzeba będzie poczekać, to jest to jednak 
inwestycja w nasze zdrowie. Nawet je-
śli dziś kosztuje nas to więcej – pieniędzy 
i czasu. Marke� ng w tej dziedzinie gospo-
darki jest mistrzowski: piękne opakowania 
z uśmiechniętymi celebrytami czy z dziećmi 
pałaszującymi smakołyki... Skład jest gdzieś 
z tyłu, małym druczkiem, zlewa się z tłem... 
Ale musi być, więc korzystajmy ze swojego 
konsumenckiego prawa i nie dajmy się na-
ciągać kosztem swojego zdrowia.

Ewelina Wolna-Olczak

Od kilku dekad na sklepowych półkach mamy coraz 
więcej różnego rodzaju przetworzonej żywności. Znaleźć 
możemy tam dosłownie wszystko, może poza produktami 
w stu procentach... naturalnymi. O te dzisiaj najtrudniej, 
pomimo że świadomość szkodliwości spożywania żywności 
przetworzonej wzrasta z roku na rok.

Wszyscy wiemy, że produkty lokalne, na-
turalne i sezonowe są najlepsze dla nasze-
go organizmu. Wszyscy wiemy, że chemia 
w żywności szkodzi, że im mniej wyszukanych 
nazw i im krótszy skład, tym większe szanse 
na długie życie w zdrowiu. Podczas zakupów 
najlepiej wybierać takie produkty, które mają 
proste składniki, umożliwiające samodzielne 
wykonanie potrawy w domu. A zazwyczaj nie 
mamy w nim pakietu E-polepszaczy, gumy 
guar, mączki świętojańskiej czy stabilizato-
rów, najlepiej więc z produktów je zwierają-
cych zrezygnować podczas zakupów. 

Popyt na nie rósł w takim tempie, że jedy-
nie rolnictwo przemysłowe poddane wielu 
nienaturalnym do tej pory procesom było 
w stanie odpowiedzieć na te potrzeby. Fa-
bryki jedzenia, wielohektarowe uprawy, 
zautomatyzowane hodowle i modyfi kacja 
genetyczna gatunków roślin spożywczych 
stały się w dość krótkim czasie normą go-
spodarczą. Do tego doszła paleta dodawa-
nych do produktów „gra� sów” – nie tylko 
witamin i minerałów, ale cukrów, tłuszczy, 
konserwantów, zagęszczaczy, słodzików, 
stabilizatorów, wzmacniaczy smaku itd. 

Łatwo powiedzieć. Nawet jeśli zdarza nam 
się czytać etykiety, to lista produktów o na-
prawdę dobrym składzie jest we współcze-
snym przemyśle spożywczym znikoma.

 

Wraz ze wzrostem liczby ludności na 
świecie, względną stabilizacją gospodar-
czą po drugiej wojnie światowej oraz 
globalizacją pojawiła się zaawansowana 
modyfi kacja żywności. W cenie były nowe 
produkty, egzotyka i ulepszane składniki. 

Żywność wysokoprzetworzona to ta, któ-
ra odbiega od tradycyjnych metod uprawy 
i hodowli i jest wzbogacana nienaturalnie 
innymi składnikami. Niemożliwe jest jej 
stworzenie w domu. Można ją nazwać żyw-
nością przemysłową lub fabryczną. Można 
ją też uznać, niestety, za żywność dominu-
jącą w diecie większości ludzi na świecie.

Oczywiście istnieją dozwolone, bezpieczne 
poziomy substancji dodatkowych regulo-
wane przez odpowiednie instytucje. Bez-
pieczne w jednym produkcie jednak nie 
oznacza bezpieczne w połączeniu z inny-
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Popyt na nie rósł w takim tempie, że jedy-
nie rolnictwo przemysłowe poddane wielu 

mi – zarówno ilościowo, jak i jakościowo. 
Sama technologia w przemyśle spożyw-
czym też jest zaskakująca – dopuszczone 
są takie procesy, jak oddzielanie mecha-
niczne, suszenie rozpływowe, liofi lizacja, 
termizacja, pakowanie próżniowe, steryli-
zacja, obróbka podczerwienią i promienio-
waniem, ekstruzja itd. Te skomplikowane 
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mi – zarówno ilościowo, jak i jakościowo. 
Sama technologia w przemyśle spożyw-
czym też jest zaskakująca – dopuszczone 
są takie procesy, jak oddzielanie mecha-
niczne, suszenie rozpływowe, liofi lizacja, 
termizacja, pakowanie próżniowe, steryli-
zacja, obróbka podczerwienią i promienio-
waniem, ekstruzja itd. Te skomplikowane 
nazwy przyczyniają się do ogromnych zy-
sków ekonomicznych, surowcowych, a na-
wet smakowych i estetycznych. Jednak są 
to pozorne zyski, bo w ich konsekwencji 
zdrowie konsumentów jest w szerszej per-
spektywie zagrożone.

 

Tymczasem samo przetwarzanie żywności 
towarzyszyło ludziom niemal od zarania 
dziejów. Miało wiele pozytywnych skutków 
dla całych społeczeństw – poprawę kondy-
cji, mniej zatruć pokarmowych, wydłużenie 
terminów ważności. Tradycyjne metody 
przetwarzania jednak drastycznie różnią 
się od tych fabrycznych. Nie ma tu maszyn, 
zbyt wysokich czy niskich temperatur, nie 
ma chemii. Naturalnie można żywność 
przetworzyć na kilka sposobów: poprzez 
kiszenie, suszenie, wędzenie, rozdrabnia-
nie, gotowanie, pieczenie, smażenie, pra-
żenie, mrożenie, pasteryzację itp. Najwię-
cej wartości odżywczych mają oczywiście 
produkty nieobrobione, ale nie zawsze 
w swej surowej formie służą człowiekowi. 
Przetworzenie naturalnymi metodami nie 
czyni ich szkodliwymi.

Żywność przetworzona naturalnymi spo-
sobami to na przykład mąka, makaron, 
drobna kasza, płatki zbożowe, słoiko-
we przetwory pasteryzowane, kiszone, 

owoce i warzywa suszone, masło, oleje 
roślinne, naturalne produkty mleczne, 
herbata, kawa, domowe wędliny, sery bez 
konserwantów, domowe pasty, passaty 
itd. Obok żywności przetworzonej znaj-
dują się oczywiście produkty w 100 proc. 
naturalne, które żadnej obróbce poddane 
nie były – zaliczamy do nich ryż, grube ka-
sze, świeże owoce i warzywa, jaja, nasio-
na, orzechy, a także – mięso, ryby i owoce 
morza, ale pod warunkiem, że nie zostały 
„wspomożone” składowo przez nieetycz-
nych producentów. Lista ta jest dość krót-
ka, choć treściwa.

 

Tymczasem przykłady żywności wysoko-
przetworzonej można dziś mnożyć w nie-
skończoność. Modne w ostatnich latach 
trendy – „bez glutenu”, „bez laktozy”, „od-
tłuszczony”, „fi t” – bez wątpienia wymusiły 
przetwarzanie żywności z dala od metod 
tradycyjnych. Często owe trendy chciałyby 
uchodzić za odpowiedniki zdrowej diety, 
w praktyce jednak bardzo im do niej dale-
ko (mimo marke� ngowej etykietki). Jednak 
spirala produktów wysokoprzetworzonych 
sięga o wiele wyżej niż moda i niestety 
raczej nie jesteśmy w stanie uchronić się 
przed nimi całkowicie. Bo to już nie tylko 
paluszki i chipsy, słodycze, cukierki, czeko-
ladki, batoniki, zupki chińskie, kostki roso-
łowe, dania i deserki instant, keczup czy 
majonez. Wysokoprzetworzony jest chleb 
i większość dostępnego na rynku pieczywa. 
Wysokoprzetworzone są też płatki śniada-
niowe, sklepowe wędliny, kiełbasy, parów-
ki, słodzone jogurty i serki, soki owocowe, 
słodzone napoje, lody, wyroby cukierni-
cze, wafle ryżowe, gotowe dania mączne 
i makaronowe, niektóre warzywa i owoce 
w puszkach i w słoikach – i tak dalej, i tak 
dalej... Pojawia się więc pytanie, na które 
ciężko znaleźć odpowiedź: co jeść? I nieste-
ty dobrej odpowiedzi na nie w dzisiejszych 
czasach nie znajdziemy.

Sporadyczne spożywanie produktów wyso-
koprzetworzonych nie będzie miało nega-
tywnego wpływu na nasze zdrowie. Jednak 
„sporadycznie” w naszym świecie prawie 

nie istnieje, bo codziennie jesteśmy narażeni 
w swojej diecie na te produkty. W rezultacie 
możemy umrzeć o wiele wcześniej niż „za-
kładało” nasze ciało. Najgorszy wpływ mają 
duże ilości tłuszczów trans oraz cukrów. Liczy 
się też liczba przetwarzanych posiłków spoży-
wanych na dzień. Ogromną różnicę stanowią 
na przykład dwa posiłki wysokoprzetworzone 
dziennie zamiast czterech – potrafi ą zmniej-
szyć ryzyko przedwczesnej śmierci o 60 proc.
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nie przyszłe dekady wskażą kolejne obszary 
ludzkiego ciała, które są wyniszczane przez 
dietę złożoną z produktów wysokoprze-
tworzonych. Pewne jest jedno – im mniej 
w codziennych posiłkach gotowców, tym 
większe szanse na zdrowe i długie życie.
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nie rolnictwo przemysłowe poddane wielu 
nienaturalnym do tej pory procesom było 
w stanie odpowiedzieć na te potrzeby. Fa-
bryki jedzenia, wielohektarowe uprawy, 
zautomatyzowane hodowle i modyfi kacja 
genetyczna gatunków roślin spożywczych 
stały się w dość krótkim czasie normą go-
spodarczą. Do tego doszła paleta dodawa-
nych do produktów „gra� sów” – nie tylko 
witamin i minerałów, ale cukrów, tłuszczy, 
konserwantów, zagęszczaczy, słodzików, 

pomimo że świadomość szkodliwości spożywania żywności 

Popyt na nie rósł w takim tempie, że jedy-
nie rolnictwo przemysłowe poddane wielu 
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własne cele. Piętrzenie biurokracji, gene-
rowanie kosztów związanych z ogromny-
mi zmianami w szkolnictwie i cofanie tych 
zmian czy też burza w zakresie tematycz-
nym przedmiotów skutecznie depczą moty-
wację młodych ludzi do pogłębiania wiedzy. 
Szufladkowe oceny według klucza, które 
zabijają kreatywność, również są demoty-
watorem. W szkolnictwie podejmuje się tak 
wiele dziwnych rozwiązań, jakby zapomnia-
no o głównej jego idei – wykształceniu ludzi 
mądrych i świadomych problemów świata, 
w którym żyją, umiejących sobie z nimi 
radzić, szukających rozwiązań. Myślących. 
Czasem wydaje mi się, że spiętrzenie szko-
dliwych reform ma na celu wychowanie 
bezmyślnych automatów wykonujących bez 
szemrania polecenia. Otwartość, ciekawość 
i wnikliwość w tym systemie nie są w cenie, 
a wręcz szkodzą. Jeden dobry nauczyciel 
mógłby zarazić tymi cechami, wykrzesać 
w młodych energię do zadawania pytań 
i szukania odpowiedzi. Jednak jest on zmu-
szony dzisiaj do nadążania za ewoluującym 
systemem. Musi wypełniać papierki, aktu-
alizować program pod nie zawsze sensow-
ne wytyczne i zmagać się z nierówną walką 
z roszczeniowymi rodzicami, którzy często 
wymagają schematycznego traktowania 
swoich pupilów. Wiedza o współczesnym 
świecie jest w zasięgu ręki każdego cieka-
wego ucznia dzięki nowoczesnym techno-
logiom. Jednak bez jej odpowiedniej fi ltracji 
i bez dobrego przewodnika młody człowiek 
łatwo może się pogubić w natłoku infor-
macji. Dlatego potrzebny mu dobry system 
nauczania i mądrzy nauczyciele.

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Nadzieja 
na skuteczny, mądry system edukacji w pol-
skich szkołach jest niestety nikła. Edukuje-
my nadal wstecz, w systemie coraz bardziej 
fragmentarycznym. Tymczasem współ-
czesność ciągle woła cichym głosem o byt 
w szkolnej ławce.

Ewelina Wolna-Olczak

Szkoła daje podwaliny wiedzy o świecie. Wiedzy teoretycznej, 
ale dającej nam wyobrażenie, w jaki sposób działa rzeczywistość. 
Podstawa programowa ma nas wyposażać w elementarną wiedzę 
potrzebną do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 
I wyposaża, choć często wybiórczo i stereotypowo.

wii w 1995 r. (o rwandyjskich potyczkach 
między Hutu i Tutsi w 1994 r. nawet nie 
wspominając, bo dla większości uczniów 
to daleka egzotyka). A ludobójstwo Jezy-
dów w 2014 r.? Mało który dorosły w ogóle 
o nim słyszał, skąd więc miałaby się poja-
wić potrzeba mówienia o nim w szkole? 
O arabskiej wiośnie można dowiedzieć się 
paru stereotypów związanych z kryzysem 
uchodźczym. Wojna w Syrii, która rozgry-
wa się na naszych oczach od 8 lat, również 
jest odległym wydarzeniem, na które nie 
starcza czasu. Bliższy konflikt na Ukrainie 
i bezprawna aneksja Krymu także nas nie 
dotyczą, bo to temat nie do końca wygodny 
politycznie. Ważniejsza jest święta polska 
historia sprzed tysiącleci, chociaż w ostat-
nich latach częściej jest to narzędzie do wy-
woływania nienawiści niż tworzenia wspól-
noty narodowej. Świadomość aktualnych 
konfliktów na świecie nie jest zapewne 
niezbędna do funkcjonowania, ale pozwala 
otworzyć oczy na większe problemy i zagro-
żenia. Tego we współczesnej szkole brak.

A polityka to tylko jedna strona medalu. Co 
ze świadomością gospodarczą? Czy mówi 
się w szkole o tym, jakie polska gospodarka 
ma powiązania, od czego zależy, czym jest 
w praktyce gospodarcza wspólnota europej-
ska? Czy Unia Europejska poza szerzeniem 
jednościowych i równościowych haseł coś 
wnosi do Polski? Czy w szkole mówi się eko-
logii? Dlaczego dorośli układający podstawy 
programowe nie znajdują w nich miejsca na 
najważniejsze informacje o globalnym ocie-
pleniu, problemie zaśmiecenia planety czy 
szkodliwej emisji gazów cieplarnianych?

Życzeń jest wiele. Prawda jest taka, że 
brakuje wytycznych, kadry i motywacji do 
zaktualizowania oferty edukacyjnej. Do-
tychczasowe reformy skupiały się głównie 
na wygodnej żonglerce materiałem pod 

własne cele. Piętrzenie biurokracji, gene-
rowanie kosztów związanych z ogromny-
mi zmianami w szkolnictwie i cofanie tych 
zmian czy też burza w zakresie tematycz-
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wspominając, bo dla większości uczniów 
to daleka egzotyka). A ludobójstwo Jezy-
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Patrząc na zakres tematyczny przedmiotów 
humanistycznych, często zadajemy sobie 
pytanie, w jakim świecie żyjemy. Wyśnio-
nym? Odległym? Nieprawdziwym? Cztery 
razy w swojej szkolnej karierze przerabia-
łam Piastów, świetność Polski za Jagiello-
nów i chlubę ducha narodowego podczas 
rozbiorów. Z drugiej wojny potrafi łam wy-
mienić bez zająknięcia wszystkie bitwy wraz 
z dowódcami. Dzisiaj niewiele pamiętam 
dat, nazwisk. Obraz pozostał, oczywiście – 
choć wolałabym uzupełnić go o współcze-
sność. Bo ogrom państwa polskiego sprzed 
tysiąca lat imponuje, romantyzm ginących 
za ojczyznę wzrusza do łez, uświadomienie 
sobie skali ludobójstwa paraliżuje. Jednak 
wiedza i pamięć o tych wydarzeniach nie 
powinny być kluczem przedmiotów takich 
jak historia, język polski, wiedza o społe-
czeństwie. W dzisiejszym świecie potrzeba 
nie tylko martyrologii, ale zwrócenia twarzy 
ku współczesnemu człowiekowi i jego pro-
blemom. Tragedie dzieją się też współcze-
śnie, ale na wspomnienie o nich na trwają-
cej 45 minut lekcji brakuje czasu, a często 
też ochoty czy przyzwolenia. Nawet jeśli 
zdarza nam się na historii usłyszeć o okrą-
głym stole czy upadku muru berlińskiego, 
są to informacje na szybko, relacjonowane 
tylko w celu odhaczenia podstawy progra-
mowej. Bo zazwyczaj już czerwiec, oceny 
wystawione... A przecież później doszło do 
wielu innych ważnych wydarzeń historycz-
nych, politycznych i gospodarczych.

 

Współczesności brakowało w trakcie mojej 
edukacji, tak jak brakuje jej w podstawie 
programowej i dzisiaj. Ludobójstwo drugiej 
wojny światowej paraliżuje, jednak do po-
dobnej tragedii doszło niestety również za 
naszych czasów, podczas rozpadu Jugosła-
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Pawełek to dobry dzieciak – opowiada 
sąsiadka z bloku. Przywita się, zakupy 
poniesie. Widać, że dobrze chowany. 
Sąsiadka nie rozumie, dlaczego dziś 
tyle szumu wokół chłopca. W telewizji, 
radiu i w prasie. Nie wierzy, że chciał 
zabić kolegę, że celował do niego 
nożem, że siał postrach w klasie. To był 
przecież taki miły chłopiec!

       
  
Przemoc fi zyczna (plucie, kopanie, szarpa-
nie, popychanie, bicie), przemoc werbalna 
(wyśmiewanie, obrażanie, straszenie, szan-
tażowanie, nękanie), przemoc pośrednia 
(wykluczanie z grupy, namawianie innych 
do wrogich gestów) – to potencjalna lista 
wykroczeń sprawcy. Nie zawsze przemoc 
jest tożsama z siniakami. Agresja i przemoc 
w szkole są następstwem nieprawidłowych 
relacji rówieśniczych. Przemoc defi niuje się 
jako świadome wykorzystywanie własnej 
przewagi (siły), a tym samym ubezwłasno-
wolnienie ofiary z naruszeniem jej dobra 
i wolności. Agresję określa się jako zacho-
wanie powstałe na skutek działania silnych 
negatywnych emocji. 

Człowiek jest istotą stadną. Nie egzystuje 
w oderwaniu od społeczeństwa, a realizuje 
się poprzez udział w nim. Potrzebuje punk-
tu odniesienia, który odnajduje w grupie 
rówieśniczej. Jest ona niejako zwierciadłem, 
w którym się przegląda. Według Tadeusza 
Pilcha, przedstawiciela pedagogiki społecz-
nej, grupa rówieśnicza, ustalając własny 
system wartości i reguły, zaspokaja potrzebę 
akceptacji, przynależności, uznania, apro-
baty i samorealizacji. Daje poczucie bezpie-
czeństwa. Grupy rówieśnicze są środowi-
skiem wychowawczym. Dzięki nim dziecko 
definiuje siebie, zdobywa kompetencje 
społeczne, tworzy relacje wykraczające poza 

ramy rodziny, rozwija zainteresowania. Gru-
pa rówieśnicza stanowi mikrosystem, w któ-
rym zestawione są związki, role i aktywno-
ści. Może tworzyć środowisko zachęcające 
do nauki, wspierające w sytuacjach pro-
blemowych czy skłaniające do pomagania 
innym. Z drugiej strony negatywny wpływ 
wiąże się z bullyingiem – gnębienie dzieci 
może prowadzić do psychologicznej i fi zycz-
nej krzywdy. Zdarza się, że dziecko zostaje 
odrzucone przez grupę rówieśniczą (np. ze-
spół klasowy) i spotyka się z negatywnymi 
postawami wobec siebie.

       
Uczestnictwo w grupie rówieśniczej wią-
że się z zajmowaniem przez członka grupy 
określonej pozycji społecznej, zwanej sta-
tusem. Odrzucenie przez rówieśników jest 
powiązane ze statusem odrzucenia. Status 
jest pozycją społeczną jednostki, determi-
nowaną często przez cechy indywidualne 
dziecka (np. poziom intelektualny, stan 
zdrowia, sprawność fi zyczna, wygląd, sytu-
acja rodzinna). Na ogół jeden pojedynczy 
element nie jest wystarczającym bodźcem 
do odrzucenia, ale ogromną rolę odgrywa 
ogólna atmosfera wychowawcza panująca 
zarówno w klasie, jak i w domu rodzinnym. 
Co warte podkreślenia, odrzucenie w śro-
dowisku domowym może determinować 
odrzucenie w środowisku szkolnym. Jeśli 
opiekunowie zaniedbują rozwój emocjonal-

ny dziecka, kształtują w nim niekorzystne 
wzorce zachowań – brak pewności siebie, 
agresywność, apatię, izolację. Akceptacja 
rówieśników ma również znaczenie dla zaan-
gażowania uczniów w działania indywidual-
ne i kooperacyjne w klasie oraz respektowa-
nie zasad obowiązujących w szkole. Istnieje 
niepodważalny związek między odrzuceniem 
a występowaniem dolegliwości o podłożu 
psychicznym, tj. zaburzeń zachowania, za-
burzeń opozycyjno-buntowniczych, stanów 
lękowych, szkolnych absencji, inicjacji alko-
holowej lub narkotykowej, samotności, ner-
wic, fobii, depresji czy prób samobójczych. 
Wynika to z faktu, że uczniowie łatwiej ule-
gają zniechęceniu pod wpływem trudności 
i niepowodzeń, redukują poczucie własnej 
godności i brakuje im zaufania do siebie. Od-
rzucenie rówieśnicze jest źródłem bolesnych 
doświadczeń i skutkuje poważnymi konse-
kwencjami w późniejszym życiu szkolnym, 
pozaszkolnym, a także dorosłym.

       
Nasilenie przypadłości o podłożu psychicz-
nym obserwuje się zarówno u ofiar, jak 
i u sprawców dręczenia, dlatego obie te gru-
py wymagają działań terapeutycznych. War-
to wziąć przykład z Finlandii, która z wielkim 
sukcesem wdrożyła program KiVa, skłaniają-
cy do wystąpienia z kręgu przemocy. Dzieci 
szkolone są tak, by ani aktywnie, ani pasyw-
nie nie popierały agresji. 
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Wiedza o funkcjonowaniu grup dziecięcych 
(klasy szkolnej, nieformalnych grup rówie-
śniczych) czy o rozkładzie sympa� i i antypa-
� i jest kluczowym elementem wpływającym 
na organizację procesu wychowawczego. 
Struktura klasy, pozycjonowanie jednostek 
w grupie (m.in. lider, szara eminencja, bun-
townik, kozioł ofi arny, błazen), jak i czynniki, 
które na nie wpływają, stanowią dla nauczy-
ciela bazę, na której opiera swoje zadania 
opiekuńczo-wychowawcze.

Dobrą praktyką w pracy pedagoga jest ze-
społowe ustalenie zasad obowiązujących 
podczas spotkań w grupie. Dużą wagę po-
winien przywiązywać do budowania klima-
tu sprzyjającego poczuciu zaufania. Każdy 
nauczyciel we własnym zakresie może dzia-
łać profi laktycznie, wprowadzając ćwiczenia 
redukujące zachowania agresywne wśród 
dzieci. Przykładem niech będzie zadanie 
opierające się na celowym kształtowaniu 
empatii, w myśl badań, według których 
dziecko przejawiające empa� ę jest mniej 
skłonne do postępowania konfliktogen-
nego i dehumanizowania ofi ary. Tutaj rolą 
nauczyciela jest wprowadzenie uczniów do 
placówki o profi lu – upraszczając – specjal-
nym. Może to być schronisko dla zwierząt, 
szpitalny oddział onkologii dla dzieci czy 
dom seniora. Istotną kwes� ą jest kontakt 
ucznia np. z osobą chorą lub niedomaga-
jącą i ewentualna pomoc w czynnościach 
codziennych. Niech nie tylko obserwuje, 
ale wykonuje przydzielone mu wcześniej 
zadania. Idealną opcją jest działanie długo-
falowe – jedna wizyta w ośrodku nie jest 
wystarczającym motywatorem do zmiany 
postrzegania świata. Tu potrzeba strategii 
długodystansowej – zaplanowanych, wielo-
krotnych spotkań (np. stworzenie szkolnego 
programu propagującego pomoc potrzebu-
jącym). Takie celowe kształtowanie charak-
teru wyzwala w dziecku odruch miłosier-
dzia, czułości, wyrozumiałości, a przede 
wszystkim współodczuwania.

Inną metodą redukującą agresję u dzieci 
jest wprowadzenie treningu kontroli złości. 
Ma on za zadanie zmniejszanie wybucho-
wości u dzieci przewlekle agresywnych, jak 
i dostarczanie technik samokontroli, kiedy 
katastrofa wisi w powietrzu. Wszystko po 
to, by młody człowiek wiedział, co powi-
nien, a czego nie powinien robić w sytu-
acjach kryzysowych. W pierwszym etapie 
uczniowie opisują swój gniew (tzw. sygna-
ły) i odkrywają jego źródło (tzw. wyzwala-
cze). Wyrażają na głos swoje doświadcze-
nia z gniewem, omawiają zaobserwowane 

w organizmie zmiany powstałe na skutek 
pobudzenia emocjonalnego oraz zwierzają 
się z konsekwencji, które ten stan niesie za 
sobą. Drugi etap to wprowadzenie odpo-
wiednich środków zaradczych (tzw. reduk-
torów). Nauczyciel może wprowadzić kilka 
technik zmniejszania pobudzenia, ale to 
uczeń wybiera, która forma najbardziej do 
niego przemawia. Reduktorem może być 
skupienie na głębokim oddychaniu, liczeniu 
wstecz czy przywoływanie przyjemnych ob-
razów. Nauczyciel może poprosić uczniów, 
by ożywili w pamięci miejsce, w którym 
czuli się bezpiecznie, sielankowo i beztro-
sko. Ich zadaniem będzie opis kształtów, 
barw, zapachów, a tym samym uruchomie-
nie wszystkich zmysłów. Niech ten zaką-
tek i sytuacja mu towarzysząca będzie dla 
dziecka azylem, do którego może wracać 
myślami za każdym razem, gdy rozpozna 
w sobie kiełkujące ziarno złości. Ostatni ele-
ment treningu to samoocena i samodzielne 
powtarzanie nabytych umiejętności.

Odmiennym ćwiczeniem jest tzw. „świę-
towanie sukcesu”, czyli cykliczne podsu-
mowanie pracy uczniów. Każdemu dziecku 
trzeba dać pole do popisu. Każde dziecko 
ma potrzebę choć drobnego tryumfu. 
Brak sukcesów edukacyjnych prowadzi do 
kompleksu niższości. Dalej mamy negatyw-
ne emocje, rozgoryczenie i bunt. Stąd już 
prosta droga do agresji. Jak udowadniał 
szwajcarski psycholog Jean Piaget, który 
zrewolucjonizował sposób myślenia o dzie-
cięcym umyśle, jakość uczenia powinna 
być dostosowana do indywidualnych moż-
liwości dziecka. Nie chodzi tu więc o pianie 
nad szóstkami prymusów, ale o dostrzeże-
nie nawet najmniejszego wysiłku ze strony 
uczniów odstających od średniej klasy – po-
przez pochwałę pracy na lekcji, dobrą notę 
za odrabianie prac domowych, uznanie po-
stawy wobec kolegi z klasy (różnorodność 
zasług nie spowoduje rywalizacji). Każdy 
komplement, wyróżnienie czy adoracja 
zredukuje emocje negatywne i sprawi, że 
uczeń sam zacznie zabiegać o promocję 
i splendor, skupiając się na emocjach po-
zytywnych. Ta metoda jest zapobieganiem 
agresji jako reakcji na frustrację.

Co istotne, nauczyciel powinien tak popro-
wadzić proces dydaktyczny, by nie stymu-
lować indywidualnej rywalizacji, ale od-
woływać się do kooperatywnych strategii 
uczenia się. Jego rolą jest tworzenie okazji 
do współpracy, która sprzyja uczeniu się 
szacunku dla innych mimo występujących 
między dziećmi różnic. 

       
       
Zachowania agresywne często obserwujemy 
u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat), 
które wspinając się na kolejny szczebel edu-
kacji, generują cały wachlarz emocji. Problem 
w tym, że nie potrafi ą jeszcze zapanować nad 
tymi przeżyciami. Potrzebują konkretnego 
narzędzia zaradczego. Jednym z ćwiczeń re-
dukujących zachowania agresywne u dzieci 
jest wprowadzenie wyzwania pt. „Tydzień bez 
ekranu” (telewizora, konsoli, smartfona…). 
Koncepcja ćwiczenia wynika z badań Alber-
ta Bandury, twórcy teorii społecznego ucze-
nia się. Nie trzeba być naocznym świadkiem 
przemocy, by wcielać ją w życie. Anarchia 
podpatrywana w mediach także aktywizuje 
agresywne zachowania. Oglądanie przemo-
cy znacząco zmienia optykę – jest źródłem 
i utrwalaczem negatywnych wzorców i opi-
nii oraz wyzwala gniew. Pamiętaj zwłaszcza 
o agresji elektronicznej, której narzędziem 
realizacji są nowe media. Zastanów się, jakie 
wartości lansują treści, które twoje dziecko 
pochłania przez wiele godzin każdego dnia.

Nikt nie podważa, że Pawełek był miłym 
chłopcem. Agresja nie jest domeną tylko 
pewnej grupy społecznej czy ludzi o specyfi cz-
nym profi lu osobowości. Dotyka każdego, co 
znaczy, że każdy kiedyś albo był jej źródłem, 
albo stanął oko w oko ze źródłem. Daniel Go-
leman, amerykański psycholog i publicysta 
naukowy, upublicznił, że blisko połowa agre-
sywnych pierwszoklasistów (którzy łatwo 
wpadają w złość, nie potrafią współpraco-
wać z grupą, nie słuchają poleceń pedagogów 
i opiekunów), gdy osiągnie wiek kilkunastu 
lat, najprawdopodobniej wejdzie w konfl ikt 
z prawem. Celem wszystkich ćwiczeń z dziec-
kiem jest zatem „oswojenie” gniewu, jaki 
towarzyszy mu w dniu codziennym, a w kon-
sekwencji agresji, która często idzie z nim 
w parze. Bo o ile gniew jest jednym z uczuć, 
którego nie należy się bać doświadczać, to już 
agresja jest niepożądaną reakcją emocjonal-
ną. Sukces leży więc nie w tłumieniu gniewu, 
ale w znalezieniu alternatywy dla agresji. 

Skuteczny program redukowania zachowań 
agresywnych u dzieci to jednoczesne sto-
sowanie wielu strategii. Jedno jest pewne 
– warto dołożyć wszelkich starań, by stwo-
rzyć satysfakcjonujący związek z drugim 
człowiekiem. Nie uchronimy dziecka przed 
całym złem świata, ale możemy je nauczyć, 
jak z nim walczyć. Pacyfi stycznie.

Sylwia Znyk
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Wiosną br. stacja HBO wyemitowała 
miniserial „Czarnobyl”. W pięciu odcin-
kach twórcom udało się pokazać obraz 
największej katastrofy przemysłowej 
na świecie, jej przyczyny, akcję ratow-
niczą oraz skutki wybuchu reaktora ją-
drowego. Wydarzenia nocy 26 kwietnia 
1986 r. oraz kilku następnych tygodni 
wciągają i paraliżują.

MISTRZOWSKA FABUŁA
Fabuła serialu została mocno osadzona na fak-
tach – większość postaci miała swoje rzeczywi-
ste odpowiedniki, a większość wydarzeń ma po-
parcie w raportach oraz zeznaniach świadków. 
Nieścisłości na pewno się pojawiły, jednak ca-
łościowy obraz pokazany przez reżysera Johana 
Rencka (znanego m.in. z reżyserii takich hitów 
jak „Breaking Bad” czy „The Walking Dead”) jest 
bardzo realny, wręcz dotykalny. W całym swym 

C z a r n o b y l
Za  kul isam i  katastrofy

przerażającym przesłaniu uświadamia widzowi 
skalę wybuchu, do którego doszło tuż obok nas, 
w zasięgu naszego kręgu kulturowego.

Co wymowne, produkcja jest amerykańsko-
-brytyjska. Przez wszystkie odcinki, pomimo 
bardzo wiernego oddania socjalistycznej rze-
czywistości, język angielski zgrzyta pomiędzy 
kadrami. Świetna gra aktorska, wyjątkowa dba-
łość o szczegóły fabularne oraz mistrzowskie 
budowanie napięcia nie niwelują tego małego 
uchybienia. Tutaj rosyjski powinien być jedy-
nym słusznym językiem.

Sami Rosjanie nie do końca zgadzają się z obra-
zem pokazanym w serialu. Kwestionują niektóre 
zachowania, kolejność zdarzeń, opieszałą reak-
cję władz socjalistycznych. Obraz ten jest bar-
dzo znamienny – pokazuje jednoznacznie braki 
machiny politycznej i to w niej można upatrywać 
wiele błędów podczas reakcji na tak kryzysową 
sytuację, jaką był czarnobylski wybuch. Jednak 
tuszowanie całego wydarzenia i przekłamywa-
nie jego skali to ponoć nie tylko rosyjska sprawa, 

choć z serialu fabularnego „Czarnobyl” tego się 
nie dowiemy. Możemy jednak dowiedzieć się 
trochę więcej o samych wydarzeniach tej fe-
ralnej nocy, o skali katastrofy i o tym, dlaczego 
świat musi zrobić wszystko, co możliwe, aby po-
dobne zdarzenie już nigdy nie miało miejsca.

PRZERAŻAJĄCE REALIA
Nie wszystkie przesłanki dotyczące wybuchu są 
jednoznaczne, ale te podstawowe można uznać 
za pewne. W wyniku przegrzania reaktora ją-
drowego w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej 
po 1.00 w nocy 26 kwietnia 1986 r. doszło do 
wybuchu wodoru, do pożaru oraz rozprze-
strzenienia się substancji promieniotwórczych. 
Skażeniu uległ obszar na pograniczu Ukrainy, 
Białorusi i Rosji – blisko 146 tys. km². Radioak-
tywna „chmura” rozprzestrzeniła się po całej 
Europie, stwarzając zagrożenie dla życia i zdro-
wia ludzi. Wśród przyczyn katastrofy wymienia 
się przede wszystkim błędy konstrukcyjne reak-
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tora, brak odpowiednio doświadczonej kadry, 
by wykonać testy, a także uchybienia dotyczące 
podstaw bezpieczeństwa. Sam wybuch i pożar 
nie od razu odpowiednio zdiagnozowano. Stra-
żacy biorący udział w akcji nie mieli świadomo-
ści, że grozi im śmiertelne, choć niewidzialne, 
niebezpieczeństwo w postaci promieniowa-
nia radioaktywnego. Nie wiedzieli o tym też 
mieszkańcy pobliskiej Prypeci, których zaczęto 
ewakuować dopiero 36 godzin po wybuchu. 
Łącznie z blisko 20 miejscowości ewakuowano 
około 350 tys. osób.

Prace mające na celu usunięcie wszelkich pozo-
stałości po wybuchu trwają nadal. Definitywny 
ich koniec planowany jest na rok 2065 – wów-
czas reaktor zostanie całkowicie rozmontowa-
ny, a ziemia oczyszczona.

Raporty po wybuchu reaktora w Czarnobylu 
opracowało kilka organizacji – Międzynaro-
dowa Agencja Energii Atomowej, Światowa 

Organizacja Zdrowia, Program Narodów Zjed-
noczonych ds. Rozwoju, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych oraz władze Ukrainy, Białorusi 
i Rosji. Raport zdrowotny opracowała organiza-
cja Lekarzy Przeciw Wojnie Nuklearnej. Warto 
zaznaczyć, że promieniowanie radioaktywne 
było 200 razy większe niż w przypadku bomb 
atomowych zrzuconych podczas drugiej wojny 
światowej na Nagasaki i Hiroszimę.

KONSEKWENCJE POD ZNAKIEM 
ZAPYTANIA
Sama eksplozja zabiła trzech robotników. 
28 osób umarło w ciągu kilku miesięcy na ostrą 
chorobę popromienną. U większości ofiar kata-
strofy objawy rozwijały się powoli. Najwięcej po-
szkodowanych było oczywiście wśród pracowni-
ków likwidujących szkody. Wśród około 600 tys. 
osób 10 proc. zmarło w ciągu 20 lat. Około 
165 tys. z tej liczby jest niepełnosprawnych. Sza-
cuje się, że z powodu skażenia 10 tys. płodów 
uległo deformacji; zmarło 5 tys. niemowląt. Po 

wybuchu jednak nie odnotowywano już wpły-
wu promieniowania na później urodzone dzieci. 
Choroby, które mogą dotknąć osoby znajdujące 
się najbliżej ogniska wybuchu, to głównie no-
wotwory (najczęściej tarczycy). Przedwczesna 
śmierć w przypadku wystawienia na szkodliwe 
promieniowanie osiągnie liczbę kilku tysięcy 
osób. Sam status osoby poszkodowanej w wyni-
ku katastrofy przysługuje dzisiaj około milionowi 
dzieci i dwukrotnie większej liczbie dorosłych. 
A promieniowanie nadal jest w jedzeniu, w wo-
dzie, w glebie, w drewnie... W codzienności mi-
lionów Ukraińców.

O faktycznych konsekwencjach dla człowieka 
i jego zdrowia nieprędko się jednak dowie-
my. Mimo że te krótkoterminowe nie są aż 
tak drastyczne jak prognozy, które zakładano 
w latach 80., to skala konsekwencji jest nieste-
ty nadal otwarta. Niektórzy naukowcy jednak 
w ogóle kwestionują zagrożenie, jakim stał 

się wybuch w Czarnobylu. Twierdzą, że liczba 
ofiar katastrofy ledwo przekroczyła trzydzieści 
i że są to tylko osoby zmarłe wskutek choro-
by popromiennej. Prawdą jest jednak, że nie 
znamy ostatecznego wpływu wybuchu na or-
ganizmy żywe.

W POPROMIENNYM REZERWACIE
Wiadomo na przykład, że zwierzęta żyjące 
dziś na terenie elektrowni mają dużo wyższe 
wskaźniki śmiertelności, wysokie mutacje ge-
netyczne i niższy wskaźnik urodzin. A zwierząt 
jest tam obecnie naprawdę wiele. Wokół elek-
trowni w Czarnobylu wydzielono zamknięte 
strefy, do których człowiek nie ma (przynaj-
mniej teoretycznego) wstępu. Zaskakujące jest 
to, że dzisiaj, ponad 30 lat po katastrofie, teren 
ten rozkwita. Brak ludzkiej ingerencji pozwolił 
odrodzić się wyjątkowemu ekosystemowi, do 
którego powracają coraz to nowe gatunki roślin 
i zwierząt. Znajdziemy tutaj żubry, wilki, dziki, 
łosie, bobry, orły, sokoły, a nawet koniki Prze-

walskiego. Jest to jednak nadal teren skażony, 
na którym niewidoczna radioaktywność będzie 
mieszkała jeszcze przez długie lata.

MAJÓWKA W MIEŚCIE DUCHÓW
W paradoksie dzisiejszej rzeczywistości właśnie 
ten obszar stał się centrum zainteresowania 
turystycznego. Co jeszcze bardziej zaskakujące, 
stworzenie takiej radioaktywnej atrakcji tury-
stycznej było zamysłem władz ukraińskich. Teo-
retycznie nie ma czegoś takiego jak zwiedzanie 
najbardziej zabójczej elektrowni jądrowej na 
świecie. W praktyce znajdziemy kilka luk praw-
nych, przez które można przecisnąć oferty tury-
styczne dla spragnionych ekstremalnych wrażeń.

Powierzchnia silnie skażonego terenu wynosi 
około pół km², a powierzchnia przylegającej 
do niego strefy zamkniętej – 30 km². W Czar-
nobylu żyje obecnie w systemie zmianowym 
około 2,5 tys. osób. Maksymalnie można spę-
dzić tam trzy miesiące w ciągu roku, ale jedno-
razowo do dwóch tygodni. Wśród mieszkań-
ców znajdziemy głównie naukowców, badaczy 
i... przewodników. Jako że oficjalna turystyka 
tutaj nie istnieje, wyjazdy turystyczne organi-
zowane są pod etykietą „pobyt naukowo-ba-
dawczy”. Dzieci mają absolutny zakaz wstępu 
na skażony teren.

Wycieczki do Prypeci, która jest dziś miastem 
duchów, pozostawionym w prawie niezmienio-
nym stanie od 30 lat, oraz do Czarnobyla, gdzie 
można założyć maski ochronne, białe kombine-
zony oraz zmierzyć poziom promieniowania, 
nie niosą dużego ryzyka dla zdrowia. Krótki po-
byt jest oficjalnie „bezpieczny”, a jego cena nie-
wygórowana – na przeciętną kieszeń. Niby nic 
dziwnego, że coraz więcej osób wpisuje sobie 
Czarnobyl jako punkt w wakacyjnych lub długo-
weekendowych podróżach, jednak…

KU PAMIĘCI
Jest w tym coś dziwnego. Czarnobylski wybuch 
był największą na świecie katastrofą jądrową 
i przemysłową, której konsekwencje pozostają 
do końca nieznane. W 2011 r. do groźnych wy-
padków jądrowych doszło też w elektrowniach 
atomowych w Fukushimie. Elektrownie jądro-
we na świecie się starzeją, a wraz z upływem 
czasu mogą coraz częściej zawodzić... Stąd też 
wątpliwość, czy tego typu miejsca powinny być 
atrakcją turystyczną. Może jednak należałoby 
je dodatkowo zabezpieczać, a z czasem – elimi-
nować. O katastrofie czarnobylskiej należy dzi-
siaj pamiętać i miniserial HBO zrobił wiele, żeby 
tę pamięć utwierdzić w wielu – również mło-
dych – ludziach. Może dzięki niemu już wkrótce 
decyzje dotyczące energetyki jądrowej będą 
podejmowane na zupełnie innym poziomie?

Ewelina Wolna-Olczak
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Za formowanie się nawyków odpowiada 
struktura mózgu wielkości piłki golfowej, za-
wierającej tzw. jądra podstawne – wybąkał 
z siebie Andrzej podczas pierwszej dyskusji 
na psychologii społecznej. Nie dostał grom-
kich braw, za to jego wypowiedź skwitowano 
salwą śmiechu. Nikt nie potraktował Andrzeja 
poważnie. Bo niby dlaczego? Starszawy facet 
z sumiastym wąsem i widocznym zarostem, 
w garniturze pamiętającym Beatlesów, do 
tego z płócienną torbą w kwiatki. W kwiatki! 

Koledzy z roku nie mogli wiedzieć, że aby 
dotrzeć na podyplomówkę w Łodzi, Andrzej 
łapie pociąg z Poznania o drugiej w nocy. Stąd 
niedogolona facjata. Nie mogli wiedzieć, że 
w garnitur wskakuje od święta, bo na co dzień 
jest „złotą rączką” i bliższy jest mu kombine-
zon roboczy niż wykrochmalony kołnierz. Nie 
wiedzieli także, że te powalające kwiaty na 
torbie wyhaftowała mu żona – na szczęście. 

Andrzej blisko 40 lat temu skończył socjo-
logię. Jak wszyscy koledzy z podwórka na 
Jeżycach. Już podczas studiów wiedział, że 
papier magistra mu na nic i zatrudnił się 
w zakładzie wujka – cieśli. W pocie czoła 
nauczył się warsztatu na tyle, aby po śmierci 
stryja przejąć biznes. I pewnie nadal przy-
cinałby belki, gdyby nie duża konkurencja 

Pod koniec pierwszych zajęć z psychologii 
społecznej nikt z kolegów-studentów nie 
myśli wyśmiewać Andrzeja. Ani jego su-
miastych wąsów, ani garnituru pamiętają-
cego młodą Yoko Ono, ani piramidalnych 
kwiatów na płóciennej torbie, ani tym 
bardziej tych obśmianych na wstępie jąder 
podstawnych, co to mają odpowiadać za 
formowanie się nawyków. Na kolejny zjazd 
każdy z nich będzie już po lekturze „Siły na-
wyku” Charlesa Duhigga, bo to o tej książce 
Andrzej wspominał, że nie jest medycznym 
podręcznikiem z psychiatrii czy neurologii 
mózgu, ale stanowi fenomenalną lekturę na 
temat pamięci i procesów uczenia się.

Mariola, Monika i Marysia – każdy ze stu-
dentów zna imiona córek Haliny. Halina 
wkrótce zostanie babcią. Pod ławką dzierga 
coś na szydełku. Kaftanik? Skarpetki? Pew-
nie na przerwie podzieli się przeznaczeniem 
robótek ręcznych. Bo Halina każdą rozmowę 
zaczyna od peanów na cześć świętej trójcy, 
jak majestatycznie nazywa swe rumiane 
dziewczyny. Dopiero po kilku minutach puka 
się ostentacyjnie w czoło, bo przecież nie po-
szła na studia, by opowiadać o dokonaniach 
swoich dzieci, ale żeby sama czegoś doko-
nać. Głośna, temperamentna, charyzmatycz-
na. Herod-baba – na pierwszy rzut oka.

Andrzej skończył 60 lat. Nie urządzał wielkiej fety, ponieważ zakuwał psychologię 
rozwojową. Halina wydała za mąż trzecią córkę. Nie płakała ze wzruszenia, 
za to przez całe wesele opowiadała gościom o fenomenie metody projektu 
w edukacji. Tymczasem Jola w tym roku poskąpiła synom na wakacje – zamiast 
dorzucić się zwyczajowo do biletów lotniczych, sprezentowała im kremy 
do twarzy. Z wysokim filtrem. Żeby nie było, że ich zaniedbuje. Oniemiałym 
dzieciom rzuciła mimochodem (czytaj: bez wyrzutów sumienia), że ma w tym 
roku niespodziewany wydatek. Andrzej mieszka w Poznaniu, Jola w Warszawie, 
a Halina jest w trakcie przeprowadzki z Hagi do Gdańska. Co ich łączy? Studia 
podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Bo choć siwe włosy okalają ich 
twarze, to podjęli decyzję o zmianie zawodu (Andrzej), podniesieniu kwalifikacji 
(Halina) lub o spełnieniu marzenia sprzed lat (Jola).

i liche rokowania na grubsze zamówienia. 
Do emerytury jeszcze kilka lat, więc nad 
Andrzejem zlitowała się córka. Jedynaczka 
pracuje na stanowisku dyrektorki prywatnej 
szkoły podstawowej z oddziałami integracyj-
nymi. W szkole, jak to w szkole, albo uszczel-
ka w kranach puści, albo zamek w drzwiach 
szwankuje. Andrzej mozolnie usuwa szko-
dy. Do jego podstawówki uczęszczają dzieci 
głównie z bogatych domów spod Poznania. 
Ale pieniądze szczęścia nie dają, o czym 
Andrzej zaznacza przy każdej okazji. Wózek 
drogi, elegancko wykończony, ale inwalidz-
ki – ubolewa, wspominając podopiecznych 
placówki. Podczas przerw Andrzej na prośbę 
córki-dyrektorki udziela się jako nauczyciel 
wspierający. Towarzyszy młodym na stołów-
ce, zagaduje, pilnuje porządku, usługuje. 
Zaangażowany na sto procent, bo Andrzej 
ma serce gołębie i nawet muchy nie zabije. 
Mógłbym więcej – powiedział córce. Cicho 
(jak zawsze), choć z przekonaniem. Całe 
grono pedagogiczne stanęło za nim mu-
rem. A niech się uczy, niech zdobywa wie-
dzę, niech sprawdzi się w nowej roli. I tak 
oto on – cieśla z Poznania – ryje na blachę 
diagnozę i terapię pedagogiczną, żeby móc 
z pełnymi kwalifikacjami pomagać Jaśkowi 
na wózku, Hance z mutyzmem wybiórczym 
i Marcinowi z syndromem Aspergera. Cho-
roba Marcina zainspirowała go zresztą do 
podjęcia kolejnej podyplomówki.
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Halina skończyła historię. Uwielbiała praco-
wać w szkole! Wtedy nikt nie pytał o kwalifi -
kacje, bo w jej rodzinnym Gdańsku pilnie po-
trzebowano nauczyciela. I tak przed tablicą 
wystała dekadę. Niewidzialny pył kredy mi-
mowolnie strzepywała z ubrań jeszcze przez 
kolejną. Dlaczego odeszła? Bo mąż roboty nie 
miał, druga córka przyszła na świat, a lodów-
ka świeciła pustkami. Z jej nauczycielskiej 
pensji ledwie na czynsz i życie starczało. Ani 
grosza nie mogli odłożyć. Padło hasło: Holan-
dia! I tak skończyła się jej kariera, a zaczęła 
orka. Trzecia córka urodziła się już w Hadze. 
Halina sprząta, prasuje, dogląda samotnych 
starców. Mąż w budowlance nie narzeka na 
zlecenia. Życie ma dostatnie, choć ręce spra-
cowane. Marysia wyszła za mąż za Hiszpana 
i wkrótce ma zamieszkać w jego stronach. 
Pozostałe dwie córki też po świecie rozsia-
ne – Mariola w Anglii, a Monika w Irlandii. 
Haliny nic już w Holandii nie trzyma. Zdrowie 
zawodzi. Mąż na kręgosłup utyskuje. Padło 
hasło: pora wracać do Polski. I tak Halina 
wraca. Nie tylko do Polski, ale też do pracy 
w szkole. Nadal w oświacie mało płacą, za to 
ani rąk reumatyzm za biurkiem nie powykrę-
ca, ani kolan nie dobije. Tyle, że tablice nie 
te, bo interaktywne… – narzeka, wspomina-
jąc zamierzchłe czasy. Teraz musi nabyć kwa-
lifi kacje. Stąd te studia podyplomowe. I choć 
myślała, że już wszystko wie, to jednak przez 
lata metody aktywizujące uczniów uległy 
zmianie. Dlatego chłonie wszystko, a nocami 
wertuje notatki ze zjazdów. A dla wnuka szy-
dełkuje czapeczkę, jak entuzjastycznie wyja-
śnia młodszym koleżankom.

 
Jola była wszędzie. Bułgaria, Arabia Saudyj-
ska, Bali. Na lądzie, na niebie i pod ziemią. 
Obieżyświat jak się patrzy. Ogorzała od 
słońca, z koralikami na przegubie ręki. To 
do medytacji – odpowiada zaintrygowanym 
kolegom z roku. Wzbudza wśród studentów 
ogromną sympa� ę. Bo choć była na końcu 
świata, to nie ma w sobie za grosz pychy. 
Nie wylewa z siebie potoku niestworzonych 
historii, za to zagajona o ostatnią eskapadę, 
opowiada z ogniem w oczach. Ma dryg do 
wystąpień. Publika ją uwielbia.

Jola dorastała w robotniczej rodzinie na 
łódzkim Księżym Młynie. To nauczyciel 
geografii w liceum obudził w niej ducha 
globtrotera. Po maturze wyszła na pierw-
szą lepszą drogę krajową (za Zgierzem, bo 
najbliżej) i zatrzymała swój pierwszy w ży-
ciu autostop. Owszem, skończyła geografi ę 

z turystyką, ale nie w pięć lat, tylko w dzie-
więć. Egzaminy zdawała między kolejnymi 
wyprawami. Pani profesor może poczekać, 
ale pora deszczowa już nie – kwitowała 
swe raptowne decyzje o podróżach. Żyła 
jak nomada, z plecakiem na stałe wmonto-
wanym w kręgosłup. Podczas wyprawy na 
Kaukaz spotkała podobnego sobie wojażera. 
Wkrótce zostali parą, by wziąć ślub, kiedy 
na świat przyszły bliźniaki – Marcin i Michał. 
Jako rodzina dalej odhaczali kolejne punkty 
na mapie, ale gdy chłopcy musieli zacząć 
szkołę, trzeba było zmienić priorytety. Gdy 
zamieszkali w Warszawie, Jola zaczepiła się 
w redakcji miesięcznika o turystyce i tam 
nadal zamieszcza artykuły nawiązujące do 
swych wypraw. Pytana, lubi opowiadać 
o miejscach, gdzie ludzka stopa rzadko sta-
je. Jeździ z wykładami po domach kultury, 
bibliotekach, kołach gospodyń wiejskich.

Jola zawsze chciała pracować w szkole, ale 
wybrała wolność. Dziś, jako dojrzała kobie-
ta, czuje się wolna i dlatego właśnie chcia-
łaby zrealizować swe marzenia. Odkrywać 
przed uczniami geografi ę nie na podstawie 
akapitów podręcznika, ale poprzez przezro-
cza i fi lmy, które gromadziła przez ostatnie 
lata. Z tajgi, z wierzchołka, z dna. Ma dar 
opowiadania, to pewne. Jedynie kwalifi ka-
cji jej brakuje, ale nie z takimi przeszkodami 
musiała się mierzyć w swoich tułaczkach.

Statystyki pokazują, że aktywność eduka-
cyjna polskich emerytów należy do najniż-
szych w Europie. Emeryci żyją pasywnie. 
Praca i rodzina nadawały bieg ich życiu, 
wyznaczały zadania, obowiązki, role, formy 
aktywności, a życie towarzyskie przysparza-
ło codzienności rumieńców. Na emeryturze 
muszą sami, od nowa, stworzyć sobie życie. 
Niby nie ma ograniczeń, ale brak też pomy-
słów. Co zrobić z nadmiarem wolnego cza-
su? Jak wypełnić pustkę? Jak zmusić ciało 
i umysł do wysiłku? Jak wzniecić w sobie 
motywację wewnętrzną? 

Dla Andrzeja te cztery semestry na studiach 
podyplomowych to ratunek przed demen-
cją. Już nie narzeka na złe samopoczucie, 
apatię, osłabienie organizmu, bezsenność 
czy problemy emocjonalne. Zamiast rozwią-
zywania krzyżówek i sudoku pochłania książ-
ki zalecane przez wykładowców. Andrzej 
poprzez swą gorliwą pracę zmniejsza ryzyko 
chorób typowych dla procesu starzenia, ta-
kich jak choroba Alzheimera czy depresja.

W zaawansowanym wieku warto postawić 
na aktywność towarzyską. To świetny tre-
ning dla mózgu – rozmowy z ludźmi, pozna-
wanie opinii innych oraz udział w dyskusjach 
zmuszają synapsy do wysiłku. Zwłaszcza że 
spotkania wśród społeczności innej niż zwy-
kle, mającej określony cel, lepiej aktywują 
neuroprzekaźniki. Halina jest rada, że pod-
jęła studia podyplomowe. Jest przekonana, 
że dostarcza mózgowi bodźców, które po-
budzają go do pracy. Musi uważnie słuchać, 
analizować wypowiedzi, wyciągać wnioski, 
zmusić się do empa� i, ćwiczyć koncentrację 
i pamięć. Aktywność społeczna poprawia 
jakość życia. Dzięki temu tak szybko się nie 
starzeje. Ani Halina, ani jej mózg.

Aktywność fi zyczna pobudza krążenie i do-
tlenia cały organizm, a dotleniony mózg jest 
sprawniejszy. Jola całe życie działa w intencji 
mózgu – stawia na ruch. Szybki spacer, bieg, 
jazda na rowerze, nurkowanie, wspinaczka. 
Usprawnia równocześnie układ krążenia, 
układ oddechowy i metabolizm. Dzięki stu-
diom podyplomowym Jola uczy się, jak za-
miłowanie do ruchu zaszczepić w młodym 
pokoleniu. Choć sama jej opowieść o szama-
nach z Amazonii podrywa z miejsca.

Nasz mózg między 30. a 90. rokiem życia tra-
ci niemal 20 proc. swojej masy. Zjawisko ule-
ga przyspieszeniu, gdy kończymy 50 lat. To 
naturalny proces biologiczny, jednak syste-
matyczna stymulacja intelektualna szarych 
komórek poprawia ich funkcjonowanie. 
Można? Można! – odpowiadają jednogło-
śnie Andrzej, Halina i Jola.

Sylwia Znyk

W zaawansowanym wieku warto postawić 
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Przysięgam, że za każdym razem, kiedy sły-
szę lub widzę coś podobnego, mam odruch 
wymiotny – żebranie o polubienia i zainte-
resowanie fanów jest obrzydliwe i świadczy 
o tym, że to, co pokazujesz, nie broni się 
w żaden sposób, nie jest dobre, ciekawe 
i warte uwagi. Jeśli zauważysz, że musisz 
błagać o reakcje na posty – zweryfi kuj to, 
co umieszczasz na swojej stronie, kanale 
czy gdzie tam chcesz, i nawróć się, zadbaj 
o to „coś”, a „lajeczki” same przyjdą. 

Niestety jest w internecie wielu takich, 
którzy chcą się wybić (co nie jest proste) 
za wszelką cenę, więc zaczynają zachowy-
wać się jak wypuszczona na łąkę trzoda. 

Wróćmy do tematu – w pogoni za odrobi-
ną uwagi i kasą za reklamy patoinfl uence-
rzy robią niewyobrażalne głupoty: celowo 
jedzą tabletki piorące, wylewają sobie na te 
puste głowy wrzątek i umieszczają na swo-
ich kanałach relację z bicia własnej babci. 
(Staruszka powinna złapać cię na spaniu 
i zlać ci to durne dupsko pasem, ty mały 
gnomie!). Jeszcze inni postanawiają dla 
sławy skórować koty i relacjonować rozje-
chanie lisa, rżąc przy tym jak osioł na paszy. 

Jesteście zszokowani – i dobrze, bo wła-
śnie na takie „wzory” codziennie patrzą 
tysiące ludzi. Wielu z was powinno w tym 
momencie sprawdzić, kogo obserwują na 
Facebooku i Instagramie oraz na co gapią 
się godzinami na YouTubie wasze pociechy. 
Radzę zacząć kontrolować zainteresowania 
swoich dzieci dla ich własnego dobra, bo 
niektórzy z tych najpopularniejszych inter-
netowych celebrytów zachęcają swoją mło-
dą i naiwną widownię do wysyłania nagich 
zdjęć oraz kopiowania swoich nieodpowie-
dzialnych zachowań, nazywając je „wy-

wać się jak wypuszczona na łąkę trzoda. 
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Internet nie przestaje mnie zadzi-
wiać – z jednej strony ogrom wiedzy, 
wiadomości z całego świata, zdjęcia 
małych, słodkich hipopotamów i fil-
my o leniwcach, a z drugiej mułowate 
i śmierdzące odmęty głupoty. YouTube, 
Facebook i Instagram stworzyły grupę 
ludzi, którzy nazywają siebie „gwiazda-
mi sieci” i „infl uencerami”, a światek, 
który sobie w necie stworzyli, jest już 
pod lupą dziennikarzy, socjologów, pe-
dagogów, psychiatrów, a ostatnio rów-
nież policji. Nie, to nie jest historia z ga-
tunku „policja, proszę przyjechać na 
fejsbuka”, to poważna sprawa, ponie-
waż w tym idealnym i uśmiechniętym 
świecie instagramerów znaleźć można 
jednostki, które zasługują nie na kryty-
kę, bo na to jest już często za późno, 
ale na całkowite potępienie. Mam tu 
oczywiście na myśli tak zwanych pato-
streamerów i patoinfl uencerów. 

W internecie sława może trwać tylko kilka 
dni, więc zależy im na szybkim zdobyciu 
jak największej liczby wyświetleń, a żeby 
to osiągnąć, sięgają do odmętów swojej 
chorej i łasej na kasę wyobraźni, wywleka-
jąc z niej wszelakiej maści obrzydliwości. 
Nie będę tu wymieniać tych wszystkich 
głupich (tak, mówię to!) „osobowości 
internetowych”, wypluwających z siebie 
codziennie tony niepotrzebnych nikomu 
i szkodliwych treści, ponieważ nie moż-
na ich promować. Każde wymienienie ich 
imion i nicków sprawia, że ludzie myślą: 
„hmm, nie znam, sprawdźmy, co to za 
potworek”. A więc klikasz i oglądasz, a za 
każdy fi lm oni dostają pieniądze, co spra-
wia, że chcą robić swoich bezużytecznych 
filmów więcej. Dlatego nie wspomnę tu 
nikogo z imienia. 

zwaniami”. Jedzenie proszku do prania dla 
wielu dzieciaków już zakończyło się tragicz-
nie; wyskakiwanie z jadących samochodów 
i atakowanie ludzi na ulicy również znaleźć 
można w tym patologicznym bagienku. 

Nawet jeśli sam oglądasz i śledzisz te „osobo-
wości” tylko dla śmiechu, pamiętaj, że dzięki 
tobie zarabiają kasę i stają się coraz bardziej 
niebezpieczni. Ilu z tych „twórców” żeruje na 
naiwności dzieci, wyciągając od nich pienią-
dze, wykorzystując seksualnie, upokarzając 
i degenerując ich zachowania? To przerażają-
ce widzieć, że jakiś znany w sieci, pozbawiony 
empa� i i człowieczych odruchów suchoklates, 
zamknięty w pokoju, najpierw fl irtuje z zapa-
trzoną w niego naiwną dziewczyną, wyciąga 
od niej nieprzyzwoite zdjęcia, a potem publi-
kuje je na swoim kanale, namawiając innych 
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do naśmiewania się z niej. Jesteś potworem, 
jeśli działasz w taki sposób, i mam szczerą 
nadzieję, że twój kanał na YouTubie ponie-
sie klęskę, a ty popadniesz w zapomnienie. 

 

Patologia i degeneracja mają wiele twa-
rzy: czasem to bogate dziewuszyska, które 
odwiedziły zbyt wielu raperów po koncer-
tach, a teraz muszą okładać się z innymi po 
gębach, żeby mieć na tanie wino, a innym 
razem piękni, wysportowani i wiedzący naj-
lepiej trenerzy twojego życia. Internet peł-
ny jest blogów, fi lmów i profi li, gdzie idealni 
ludzie namawiają każdego, kto chce i nie 
chce słuchać, do „zmiany swojego życia 
na lepsze”. Czasem można w stercie tego 
suchego i bezużytecznego gadania znaleźć 
jakieś perełki (Sustainably Vegan, Russel 
Brand, Gates Foundation, Neil de Grasse 
Tyson), ale większość profi li motywująco-
-zdrowotnych pozostawia wiele do życze-
nia. Wielu sławnych i bogatych postanawia 
umieszczać w sieci swoje przemyślenia na 
temat „zdrowego żywienia” i zdrowia, prze-
konując swoich fanów do faszerowania się 
suplementami (często bez koniecznych 
badań). Namawiają do głodówek i kura-
cji zdrowotnych, zachwalając zbawienne 
korzyści wynikające z przyjmowania przez 
miesiąc jedynie wody oraz kosmetyków 
kosztujących krocie. 

Fani są przekonani, że kupując to, co po-
lecają internetowi guru, i kopiując ich za-
chowanie, będą mogli cieszyć się życiem 
podobnym do tego ze zdjęć na Instagra-
mie. Wystarczy popytać wśród młodzieży 
i dzieciaków z podstawówek, kim chcą zo-
stać, a usłyszycie, że modelką w interne-
cie, vlogerem albo infl uencerem. Brutalna 
prawda o mediach społecznościowych jest 
taka, że tylko albo bardzo dobrzy, albo nie-
samowicie szkodliwi są w stanie się wybić. 
Wszyscy, którzy są średni, muszą zadowolić 
się skromną liczbą polubień, co nie jest złe! 
Istniejesz i jesteś wartościowy, nawet jeśli 
nie zarabiasz milionów na YouTubie i nie 
masz tysięcy obserwujących. Nie musisz ko-
piować idiotycznych zachowań małolatów 
z grubym kontem; nie pij płynu do mycia 
naczyń, nie nagrywaj pijanych sąsiadów, nie 
bij bezdomnych, nie strasz dzieci po nocach 

i przede wszystkim szanuj swoją babcię! 
Zwyrodnialec bijący tę biedną staruszkę 
powinien trafi ć do więzienia, tak samo jak 
wszyscy przyklaskujący mordercy Piotra 
Adamowicza, bes� e znęcające się nad zwie-
rzętami, czy wyśmiewający się z niepełno-
sprawnych, słabszych i chorych. 

W społeczeństwie tak rozwiniętym, które 
uważa się za najwspanialsze i najmądrzej-
sze, każdy, kto je Vizir, żeby pokazać to 
w internecie, powinien zostać odizolowany. 
Matka ewolucja musiała popełnić błąd, jeśli 
wracamy do poziomu umysłowego plank-
tonu, zabawiając się kosztem innych. Bądź-
my poważni – kogo powinno się piętnować 
i wyśmiewać: chłoptasia namawiającego 
ludzi do lizania śmietników za pieniądze 
czy chorego człowieka, zmagającego się ze 
swoją słabością?

Wiadomo nie od dziś, że w internecie aż 
roi się od wszelakiej maści ekspertów od 
wszystkiego. Dzięki mediom społeczno-
ściowym ich zasięg stał się jeszcze większy, 
a odbiorcy bardziej bezwolni. Najnowsze 
badania wskazują, że znaczna większość 
osób aktywnych w sieci czerpie swoją 
wiedzę o świecie z postów na Facebooku, 
co jest niepokojące, jeśli weźmie się pod 
uwagę, jak absurdalne wiadomości można 
znaleźć online. 

Osoby popularne w internecie również 
bardzo często dzielą się ze swoimi fanami 
wiedzą zdobytą w internecie i nawet kiedy 
ich profi le są „przyzwoite” pod względem 
treści, zdarza się im zabrnąć w bagienko. 
Związani kontraktami reklamowymi (albo 
na nie polujący), bardzo często zapędzają 
się w rejony wiedzy całkowicie im obcej 
i przez to sieją niepokojące i nieprawdziwe 
treści, które są powielane i mogą wyrzą-
dzić wiele zła. 

Nie wszyscy, którzy dzielą się fake newsami 
w sieci, to patologiczni infl uencerzy – bar-
dzo często to zwyczajne osoby, które nie 
porównują źródeł i nie włączają krytycz-
nego myślenia. Gafy zdarzają się każdemu, 
jednak od osób na świeczniku powinno 
wymagać się nieco więcej uwagi i krytycy-

zmu. I tak na profi lu jednej z pań znanych 
z tego, że są znane, można np. przeczytać, 
że nie ma dowodów naukowych na to, że 
promieniowanie słoneczne ma związek 
z występowaniem raka skóry – czerniaka. 
Pani ta po dyskusji z internautami, którzy 
zaczęli zalewać jej konto linkami do arty-
kułów naukowych na ten temat, w końcu 
przyznała się do błędu, ale nie przeprosiła 
za szerzenie idiotyzmów. Wyobraźmy sobie 
sytuację, w której owa pani nie dałaby się 
przekonać i nadal obstawała przy swoim – 
może jakaś fanka postanowiłaby przestać 
używać kremu u siebie i swoich dzieci, bo 
skoro nie pomaga, to po co się paćkać? 

Inna „świadoma” podróżniczka przekony-
wała o pozytywach używania plas� kowych 
butelek. W jej poście można przeczytać, że 
plas� k nie jest aż tak zły, bo właściwie cho-
dzi o to, co się z nim robi po użyciu. Otóż 
nie, plas� k to przekleństwo naszych czasów 
i nawet jego recykling jest niezwykle trud-
ny i często szkodliwy dla środowiska. Kraje 
uprzemysłowione przetwarzają niewielkie 
ilości plas� ku, reszta trafi a w wielkich kon-
tenerach do Afryki i Azji, a tam albo zalega 
na wielkich śmietniskach, albo trafi a bezpo-
średnio do morza czy oceanu. Post, o któ-
rym mówię, był sponsorowany przez jedną 
z fi rm rozlewających wodę mineralną, i nie 
dziwi fakt, że nie ma w nim ani słowa kry-
tyki. Dziwi jednak, że osoba z taką wiedzą 
o świecie, znająca nieciekawą sytuację lu-
dzi mieszkających w Trzecim Świecie, pieje 
peany na cześć śmieci, kiedy tyle mówi się 
o niebezpieczeństwach związanych z zanie-
czyszczeniami plas� kiem.

Jeśli jakimś dziwnym trafem natknę się 
w sieci na jedną z tych bagiennych poczwar 
zwanych „infl uencerami”, żałuję za każdym 
razem, że żadna pla� orma internetowa nie 
oferuje swoim odbiorcom przycisku „uwa-
ga, patologia”, a jestem pewna, że byłby 
bardzo popularny. Wam, drodzy czytelni-
cy, życzę selektywnego i oceniającego gu-
stu. Nie klikajcie bezmyślnie, bo może się 
okazać, ze promujecie jakiegoś patusa, na 
którym będą wzorować się wasze pociechy.

Anna Albingierwymagać się nieco więcej uwagi i krytycy-bij bezdomnych, nie strasz dzieci po nocach wymagać się nieco więcej uwagi i krytycy-bij bezdomnych, nie strasz dzieci po nocach bij bezdomnych, nie strasz dzieci po nocach 
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● Pani Dominiko, czy poza rajdem rowe-
rowym będą jakieś atrakcje, zwłaszcza 
dla dzieci?

Przewidujemy moc atrakcji dla szerokiej pu-
bliczności, także dla osób, które nie zdecydo-
wały się pojechać trasami Liberation Ride. 
W Tielt pojawi się „Polskie Miasteczko”, gdzie 
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rajdu jest podkreślenie wkładu polskich żoł-
nierzy w wyzwolenie Flandrii. Jednym z tych 
miasteczek jest właśnie Tielt!

● Czy to jedyna rocznica ważna dla Polski
i Belgii?

Rok 2019 jest niezwykły dla stosunków pol-
sko-belgijskich, gdyż jednocześnie przypada 
setna rocznica nawiązania stosunków dyplo-
matycznych pomiędzy Polską i Belgią. Z tej 
też okazji np. w dniach 29–30 września z wi-
zytą oficjalną przebywać będzie w Belgii Pre-
zydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką.

● Dlaczego wybrano taką „sportową” for-
mę upamiętnienia ważnych rocznic?

Rajd rowerowy pozwala na włączenie wielu 
chętnych i jest ciekawą formą z pogranicza 
dyplomacji sportowo-historyczno-kultural-
nej. To wydarzenie jest też okazją, aby za-
prezentować walory Polski jako destynacji 
turystycznej. A tak się składa, że w Polsce jest 
bardzo wiele wyjątkowych i pięknych szlaków 
rowerowych, które warto promować wśród 
licznych fanów turystyki rowerowej w Belgii. 

● Panie ambasadorze, proszę nam opowie-
dzieć o tym nietypowym wydarzeniu 
przewidzianym na 14 września w Tielt. 
Dla kogo jest przeznaczone i na czym bę-
dzie polegać? 

Cieszę się, że mogę na łamach „Gazetki” 
poinformować czytelników o zbliżającym 
się amatorskim rajdzie rowerowym. Zresztą 
nie po raz pierwszy Ambasada organizuje 
wydarzenie o charakterze sportowym (przy-
pomnę, że we wrześniu 2017 r. zainicjowany 
został I Bieg Polonii w Brukseli, a w tym roku 
odbędzie się jego III edycja – 21 września). 
Do udziału w rajdzie rowerowym zaprasza-
my szczególnie miłośników roweru, ale nie 
tylko, gdyż oprócz doświadczonych rowe-
rzystów, którzy mogą wziąć udział w dwóch 
dłuższych trasach – 120 km i 80 km – mile 
widziani są zwolennicy jazdy rekreacyjnej 
oraz dzieci i młodzież, których zapraszamy 
na dwie trasy rodzinne wokół Tielt (odległo-
ści 20 km i 40 km).

● Dlaczego rajd organizowany jest właśnie
we wrześniu?

We wrześniu 1944 r. wiele flamandzkich 
miast i miasteczek zostało wyzwolonych 
spod okupacji niemieckiej przez 1 Polską 
Dywizję Pancerną Generała Maczka. W tym 
roku mija 75 lat od tych wydarzeń i celem 

Nastał wrzesień i właśnie w tym miesiącu czeka nas wyjątkowe wydarzenie promujące 
Polskę na terenie Flandrii. O szczegóły Liberation Ride spytaliśmy jego organizatorów 
– Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli oraz Polską Organizację Turystyczną. 
Odpowiedzi udzielili nam ambasador RP w Królestwie Belgii, pan Artur Orzechowski, 
oraz pani Dominika Szulc, dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli.

Ambasador Artur Orzechowski

Dyrektor POT Dominika Szulc

w godzinach od 14.00 do 17.00, czyli po za-
kończeniu rajdów na 80 i 120 km, uczestnicy 
będą mogli zasmakować specjałów kuchni 
polskiej, posłuchać muzyki polskiego zespo-
łu DecoEnsemble, obejrzeć akrobację na 
rowerze w wykonaniu Krystiana Herby, mi-
strza trialu rowerowego, reprezentującego 
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, oraz 
zwiedzić wystawę „Pancerne skrzydła” o dy-
wizji Generała Maczka. Poprzez Liberation 
Ride chcemy przybliżyć odwiedzającym Pol-
skę – jej zabytki, atrakcje turystyczne, piękne 
tradycje i regionalizmy. 

● Jaką rolę w promocji Polski odgrywają
polskie regiony?

Zaprosiliśmy do współpracy wszystkie polskie 
regiony i te, które się włączyły, będą opowia-
dać o swoich atrakcjach turystycznych, zapre-
zentują kuchnię i kulturę regionalną. Dzięki 
nim będzie można też poznać szlaki rowe-
rowe, jak Wschodni Szlak Rowerowy Green 
Velo, Szlak wokół Tatr, Velo Dunajec czy Szlak 
Orlich Gniazd. Co więcej, będzie można „po-
czuć się” jakby się było na tych szlakach, 
a to dzięki kapsule 5D prezentującej Green 
Velo czy trenażerowi z Małopolski. Na dzieci 
czekają liczne atrakcje przygotowane przez 
regiony, Szamotuły – miasto partnerskie 
Tielt oraz polskie szkoły z Belgii. Uczestnicy 
wszystkich czterech tras mają szansę wygrać 
nagrody ufundowane przez Polską Organiza-
cję Turystyczną, sponsorów i partnerów. 
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Hipnoza jest stanem ludzkiej świa-
domości, który skupia mózg na kon-
kretnych zadaniach, pozwala od-
rzucić najróżniejsze bodźce mogące 
odwrócić uwagę, a także wzmacnia 
umiejętność koncentracji i reakcji 
na sugestie. Zdaniem niektórych to 
forma transu. Wszystko wydaje się 
niegroźne, choć, jak to w hipnozie, 
wiele rzeczy może być złudnych. 

W niektórych regionach świata hipnoza 
znana i praktykowana jest od stuleci. W In-
diach i Chinach od średniowiecza robi się 
to choćby podczas operacji. W Europie 
w 1794 r. hipnozę zastosowano w przy-
padku małego chłopca, któremu usuwa-
no nowotwór. Chłopiec nazywał się Jacob 
Grimm, a lata później wraz ze swoim bra-
tem stworzył pokaźną kolekcję baśni peł-
nych hipnotycznych transów. 

Głównym aspektem hipnozy jest wpływa-
nie na podświadomość, na pracę mózgu i – 
w pewnym sensie – wymuszanie pozytyw-
nych reakcji na nasze stany świadomości. 
Dla jednych to czary-mary, dla innych być 
może i ostatnia deska ratunku. Do dziś nie 
ma jednoznacznej profesjonalnej opinii, 
która twierdziłaby, że hipnoza rzeczywiście 
działa. A opinie pacjentów wydają się nie 
mieć większego znaczenia. Być może dlate-
go, że w wielu przypadkach profesjonalna 
medycyna nie jest po prostu w stanie miar-
kami i tabelkami ocenić stanu podświado-
mego zachowania pacjenta? 

COŚ POSZŁO NIE TAK
Wielu ludzi decyduje się na hipnozę. Choć-
by po to, żeby pozbyć się nałogów. I cho-
ciaż sam stan przypomina senny letarg, tak 
naprawdę mózg pracuje wtedy na wyjąt-
kowo wzmożonych obrotach. Z wyjątkiem 
przedklinka, który znajduje się w płacie 
ciemieniowym, w obrębie obu półkul mó-
zgowych. Kiedy hipnoza zaczyna na nas 
działać, przedklinek wyłącza się. I właśnie 

wtedy seans może stać się wyjątkowo nie-
bezpieczny. 

W 1938 r. 23-letnia Marie Colombos zde-
cydowała się urodzić pod wpływem hip-
nozy. 30 czerwca tego roku przyjechał do 
jej domu Robert Gilbert, który przez po-
nad 20 lat praktykował hipnozę jako część 
spektaklu w wodewilu. Kilkanaście minut 
później policja znalazła kobietę martwą, 
a Gilberta oskarżono o to, że jego „działa-
nia” wpłynęły na jej śmierć. 

29 marca 1951 r. 33-letni Palle Hardrup za-
strzelił w banku dwóch jego pracowników. 
Podczas przesłuchania obwinił niedawnego 
współwięźnia, Bjorna Nielsena, o to, że ten 
hipnotyzował go trzy razy w tygodniu przez 
trzy miesiące, wpajając w jego podświado-
mość plany kradzieży i zabójstwa. Hardrup 
został wysłany do zakładu psychiatryczne-
go, a Nielsen skazany na dożywocie. Obu 
wypuszczono po 18 latach. 

Wiosną 2011 r. jedną ze szkół na Florydzie 
wstrząsnęło kilka zgonów uczniów, do któ-
rych doszło w niewielkich odstępach czaso-
wych. Pierwszą ofiarą był 16-letni Marcus 
Freeman, który zginął w wypadku samo-
chodowym. Kolejną był 16-letni Wesley 
McKinley, który powiesił się przed swoim 
domem. A w końcu 17-letnia Brittany Pa-
lumbo, która powiesiła się w szafie swojej 
sypialni. Dyrektor szkoły George Kenney 
przyznał, że cała trójka razem z 75 pracow-
nikami szkoły była wcześniej poddana hip-
nozie. Właśnie przez niego. Dyrektor został 
zawieszony w obowiązkach i skazany na 

więzienie w zawieszeniu na rok za prakty-
kowanie hipnozy bez licencji. W dodatku 
szkoła musiała wypłacić rodzinie każdej 
z ofiar 200 tys. dolarów odszkodowania. 

OSOBISTY SUKCES 
Wielu ludzi korzysta z pomocy hipnote-
rapeutów przede wszystkim po to, żeby 
wprowadzić w swoim życiu jakąś znaczącą 
zmianę, uwolnić się od nałogów, zrzucić 
zbędne kilogramy, nauczyć się walczyć z bó-
lem, wyzbyć się wad wymowy czy strachu 
przed lataniem samolotami itd. W stanie 
hipnozy jesteśmy bardziej skoncentrowani, 
a przez to też bardziej skłonni przyjmować 
sugestie terapeuty i mocniej je kodować. 
Badania mózgu prowadzone wśród pacjen-
tów w stanie hipnozy pokazały jego bardzo 
silną aktywność neurologiczną. 

Najpopularniejsza wśród metod hipnozy, 
pozwalająca na przykład ostatecznie rzucić 
palenie, jest metoda Spiegela. Skupia się 
ona na trzech aspektach: palenie zatruwa 
twoje ciało, twoje ciało musi żyć, powi-
nieneś szanować i chronić swoje ciało. Ze 
względu na większą koncentrację mózg 
szybciej i „dosadniej” przyjmuje „spie-
gelowskie” komendy, a po seansie sami 
pacjenci są w stanie je sobie częściej po-
wtarzać, odtwarzać i dzięki temu szybciej 
i skuteczniej rozstać się z nałogiem. Oczy-
wiście przyczyn, z jakich ludzie poddają się 
hipnozie, jest niemal tyle, ile decydujących 
na nią osób. Rzucanie palenia to tylko kro-
pla w morzu tych powodów. 

Hipnoza
s t a n y ,  w  k t ó r e  c h c e m y  w i e r z y ć





GAZETKA34

AUTOHIPNOZA
Wielu ludzi decyduje się na autohipno-
zę, czyli generalnie sami wprowadzają się 
w stan, który powinien być kontrolowany 
przez licencjonowanego hipnoterapeutę. 
A nie ma z tym większego problemu, jako że 
w internecie aż roi się od płyt z najróżniej-
szymi „sesjami” hipnotycznymi; nie brakuje 
też aplikacji na telefon. Wiążą się z tym jed-
nak pewne niebezpieczeństwa. Jak choćby 
niewłaściwe „wyjście” ze stanu hipnozy. 
Co prawda mówi się, że nie ma możliwości 
utknięcia w tym stanie, ale zdarza się, że na 
własną rękę można częściowo w nim pozo-
stać. Zaleca się wtedy bardzo silny bodziec 
zewnętrzny, jakim jest na przykład alarm 
budzika. Nie bez znaczenia jest także uży-
wanie właściwego języka podczas wprowa-
dzania się w stan hipnozy. Negatywne frazy 
i skomplikowana gramatyka mogą odnieść 
zupełnie odwrotny skutek. Wszelkie wypo-
wiadane sugestie powinny być pozytywne, 
bezpośrednie, jasne i proste. 

Sami też się bardzo często hipnotyzujemy 
i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. 
Na pewno każdy z nas słyszał lub nawet do-
świadczył na własnej skórze sytuacji, w któ-
rych „wyłączył się”, „odleciał”, „zapomniał 
o bożym świecie” itp. To są właśnie stany 
hipnotyczne, w które sami, nieświadomie, 
wpadamy. Właśnie wtedy nasz świadomy 
umysł traci na jakiś czas lub zawiesza kon-
trolę nad rzeczywistością, nad wszystkim 
dookoła i uruchamia się nasza podświado-
mość. Jednak cały czas jesteśmy w stanie 
zareagować na silne bodźce zewnętrzne 
i w każdej chwili przywrócić kontrolującą 
rolę naszej świadomości. 

W pewnym sensie sami zgadzamy się na 
zahipnotyzowanie samych siebie. Innej 
opcji nie ma: – Nie można zahipnotyzować 
kogoś, kto tego nie chce. Tak jak nie można 
operować pacjenta, jeśli ten jest w domu, 
a chirurg w szpitalu – mówi psycholog 
i hipnoterapeutka Agnieszka Major. – Nie 
da się też zmusić nikogo w stanie hipnozy 
do zrobienia czegoś, czego by nie chciał 
zrobić, nie będąc pod jej wpływem – do-
daje. Osoba zahipnotyzowana doskonale 
zdaje sobie sprawę z tego, gdzie jest, co się 
do niej mówi, kto do niej mówi, co się z nią 
dzieje. Ma nad tym pełną kontrolę. 

OBALIĆ MITY 
Nie każdego da się zahipnotyzować. Jeśli 
ktoś tego nie chce, to nie ma takiej możli-
wości. Niektórzy po prostu boją się, że stra-
cą kontrolę, że pogubią się w nowym dla 

siebie stanie, że nie poradzą sobie z tym, 
czego będą doświadczać. – Jednak odpo-
wiednie podejście hipnoterapeuty może to 
zmienić, choć oczywiście pacjent sam musi 
tego chcieć – mówi Agnieszka Major. Nie-
prawdą jest też to, że jeśli ktoś raz poddał 
się hipnozie, już zawsze będzie na nią po-
datny. – Cały ten proces jest uzależniony od 
konkretnych okoliczności i nawet pacjenci 

najbardziej podatni na hipnozę mogą jej 
w pełni świadomie odmówić – dodaje. 

Wielu z nas mylnie uznaje hipnozę za 
swego rodzaju stan uśpienia czy „utraty” 
przytomności. – Hipnoza nie jest snem! 
Wprowadzenie w ten stan jedynie obniża 
aktywność, rozluźnia napięcie mięśnio-
we, spowalnia oddech itp. To może wielu 
ludziom kojarzyć się ze snem, ale nawet 
w najgłębszych stadiach hipnozy pacjent 
zawsze wie, co się z nim dzieje, i ma nad 
tym kontrolę – dementuje terapeutka. 

Hipnoza nie służy też do przypominania so-
bie jakichś zdarzeń z przeszłości. – Często 
porównuje się mózg do komputera, w któ-
rym wszystko jest składowane i jeśli tylko 
po to sięgniemy, przypomnimy sobie jakieś 
wydarzenia. Mózg tak nie działa. Mózg 
przechowuje treści pamięciowe tak, jak 
zostały spostrzeżone. Czyli zniekształcone. 
Przez co ludzie mogą „pamiętać” rzeczy, 
które nigdy się nie wydarzyły, albo też łą-
czyć w jedno fałszywe wydarzenie drobne 
fragmenty innych. Hipnoza nie jest w sta-
nie zmienić pracy mózgu. Hipnoza nie jest 
też żadną formą terapii. Jest ona jedynie 
narzędziem, które służy terapii i może być 

używane na nieskończenie wiele sposobów 
– wyjaśnia Agnieszka Major.

HIPNOZA KONTRA MEDYTACJA
Zdarza się, że niektórzy uznają stan hipno-
tyczny i medytację za to samo. W końcu oba 
stany są podobne i równie korzystne dla 
naszego umysłu i ciała. Hipnoza może być 
klasyfikowana jako naturalny stan umysłu, 

którego nieświadomie doświadczamy niemal 
codziennie. Medytacja, którą rozsławił Sid-
dhartha Guatama, znany bardziej jako Bud-
da – również. Ale stan hipnotyczny ma jeden 
konkretny cel, z którego mamy czerpać wy-
mierne korzyści: mamy stać się bardziej pew-
ni siebie, łatwiej osiągnąć zamierzony z góry 
cel. Z kolei medytacja to przede wszystkim 
wyciszenie, „opróżnienie” myśli. Nie zmienia 
to faktu, że oba stany mogą być nam pomoc-
ne i takie z założenia są – pomogły rzeszom 
ludzi w uporządkowaniu odczuć, emocji i ży-
cia, obydwa się w pewnym sensie zazębiają. 
Jednak osiągnięcie stanu hipnotycznego jest 
znacznie szybsze i łatwiejsze ze względu na 
swą sugestywną naturę. 

Każdy z nas ma swoje własne zdanie na te-
mat tego, co nie jest nam do końca znane, 
czego nie rozumiemy, czego się być może 
boimy, czemu nie ufamy. Czy hipnoza jest 
sposobem lub lekiem na wiele? Być może 
tak. Ale najpierw trzeba się do niej prze-
konać, zgłębić jej tajniki, uwierzyć w nią, 
i najważniejsze – zaufać terapeucie i chyba 
przede wszystkim – sobie.

Filip Cuprych
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Prawicowo-konserwatywna „Gazeta Polska”, 
jedno z wiodących pism bieżącej władzy, za-
planowała w lipcu bardzo kontrowersyjną 
akcję promocyjną. Do jednego z wydań mia-
ły być dołączone naklejki z hasłem „Strefa 
wolna od LGBT” okalającym przekreśloną 
tęczową wstęgę, wzywające do podziału 
społeczeństwa w zależności od orientacji 
seksualnej. Finalnie do dystrybucji hanieb-
nych naklejek jednoznacznie kojarzących się 
z segregacją nazistowską nie doszło – wyro-
kiem sądu zakazano promowania nienawiści 
wobec ściśle wskazanych grup.

Sam plan jednak oburzył opinię publiczną 
w Polsce i na świecie, bo wzywa zarówno 
do dyskryminacji, jak i akceptacji społecz-
nej tego zjawiska. Po sieci rozbiegły się jak 
błyskawica słowa oburzenia, ale także po-
parcia dla wspomnianej idei wykluczenia. 
Emocje wybuchały po każdej ze stron – jed-
nak internet na słownej nienawiści poprze-
stał. Choć zapewne wielu zachęcił, ośmielił. 
Podarował argument w postaci wirtualnej 
naklejki dającej prawo nienawidzić.

Wkrótce po aferze naklejkowej doszło do 
planowanego od kilku miesięcy marszu rów-
ności w Białymstoku. Marsz poparcia dla śro-
dowisk LGBT zgromadził wielu zwolenników 
równości, tolerancji i szacunku dla drugiego 
człowieka bez względu na jego przekona-
nia czy orientację seksualną. Zdecydowana 
większość uczestników nie utożsamiała się 
z tym środowiskiem, ale poparcie dla rów-

nych praw było naturalną inspiracją do dołą-
czenia do marszu. Jak się okazało, wymagało 
także nie lada odwagi. Bo, niestety, była też 
druga strona tego pochodu. Brutalna, cham-
ska. Trudno nazwać ją kontrmanifestujący-
mi. W ich dłoniach były cegły, kostka bru-
kowa, zgniłe jajka. W ustach przekleństwa 
i zniewagi – obok imienia Boga i Polski. Ręko-
czyny dokonywały się wszędzie, a policja nie 
była w stanie ich ujarzmić. Czasami policji 
w ogóle nie było, czasami odwracała głowę. 
Wygoleni na łyso pseudokibice z tatuażami 
Polski Walczącej kopali nastolatków, młode 
kobiety, osoby starsze. Relacji w sieci jest 
wiele, wszystkie przerażają równie mocno. 
Oto bowiem w państwie prawa, pod okiem 
służb bezpieczeństwa, do głosu dochodzi 
przemoc. A bezpieczeństwo już nie istnieje.

Wydarzenia podczas marszu w Białymstoku 
były straszne. Raczej mało który Polak chciał-
by się świadomie znaleźć w ich wirze, choć 
większość uczestników podnosiła głowę 
i szła dalej. Ten wymowny akt terroru sam 
w sobie jest okrutny, ale jeszcze bardziej 
przerażają środowiska – kościelne i poli-
tyczne – które do niego zachęcały. Po fakcie 
wyparły się złych intencji. Potępiły postawę 
„kontrmanifestantów”. Wezwały do szacun-
ku. Zaprzeczyły własnym działaniom prowa-
dzącym do tego chorego podziału, w którym 
jeden Polak jest tym dobrym, a drugi złym. 

Nie tylko chuligani stali po „drugiej” stronie 
białostockiego marszu. Według większości 
relacji było tam wielu ludzi z sąsiedztwa, 
z miejskiej codzienności, którzy normal-

nie nie wytykają palcami, nie złorzeczą. 
Udział w marszu dodał im odwagi i aktyw-
nie – choć nie cegłą i kamieniem – wsparli 
walczących bojówkarzy. Słowem pełnym 
nienawiści i pogardy, środkowym palcem, 
sprośnym gestem. Odpowiedzialność jed-
nak nie leży bezpośrednio po ich stronie. 
Za ten niepojęty stan rzeczy odpowiada 
bezwzględna, polityczna machina manipu-
lacyjna, która od kilku lat sieje między ludź-
mi podziały i nienawiść.

Wydarzeniami w Białymstoku oburzyła się 
cała Polska, oburzył się cały świat. W cią-
gu czterech dni po białostockim marszu 
w największych miastach Polski doszło 
do demonstracji solidarnościowych. Obu-
rzonych jest coraz więcej. Oburzonych, 
a może... obudzonych?

Przychodzi znowu czas solidarności, który 
w naszej polskiej historii znamy tak dobrze. 
Czas, w którym warto sobie przypomnieć, 
co nas łączy, a nie dzieli. Różnice między 
ludźmi były, są i będą zawsze, ale współży-
cie w zdrowym społeczeństwie opiera się 
na szacunku wobec tych różnic. O szacunku 
do drugiego człowieka warto też w tym mo-
mencie pomyśleć. Zawalczyć o niego – tyl-
ko nie kostką brukową, ale poparciem dla 
demokracji, udziałem w marszu, głosem 
w wyborach. Zawalczyć o świat, w którym 
nie ma zgody na przemoc.

Ewelina Wolna-Olczak

Spokojna i bezpieczna Polska, w której nie ma terrorystów, uchodźców, 
w której rzeki zasiłków rządowych wyznaczają polityczne trendy, a zaplątany 
we własne grzechy Kościół dyktuje, co jest moralne i dobre... Ta „spokojna 
i bezpieczna” Polska przeraża. Pokazuje oblicze, którego wkrótce mogą nie 
powstydzić się światowi ojcowie faszyzmu. Wzywani do wzajemnej nienawiści, 
wchodzimy na bardzo niebezpieczną drogę – segregacji społeczeństwa.
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Królowa kryminałów Agatha Christie, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill czy wybitny  
skrzypek Yehudi Menuhin nigdy nie chodzili do szkoły, co, jak widać, nie przeszkodziło im 
w osiągnięciu życiowych sukcesów. A współcześnie m.in. aktor Tomasz Kot i muzyk  
Robert Friedrich zdecydowali ze swoimi żonami o nieposyłaniu dzieci do szkoły, ale uczeniu 
ich w domu. Część rodziców wybiera dla swojego potomstwa właśnie taki sposób edukacji.

Szkoła w domu

ALTERNATYWA DLA 
TRADYCYJNEJ SZKOŁY

W Polsce edukacja domowa (ang. home-
schooling) nie jest zjawiskiem częstym, 
a w Belgii jeszcze rzadszym. Jednak staje 
się coraz popularniejsza – na początku 
tego wieku uczących się w ten sposób 
dzieci było w Polsce kilkadziesiąt, obec-
nie – kilka tysięcy. W Belgii zaś – kilkaset. 
Są kraje, w których taka forma edukacji 
jest bardzo popularna: Stany Zjednoczo-
ne (ponad 2 mln dzieci uczących się poza 
murami szkoły), Wielka Brytania, Kana-
da, Australia.
Istnieje opinia, że dzieci uczone w domu 
wykazują gorsze wyniki w nauce. Z ba-
dań wynika jednak, że dzieci te podczas 
egzaminów osiągają wyniki średnio na 
poziomie 65-80 proc., a niektóre z nich 
uzyskują nawet wyniki ponadprzeciętne. 

Według badań przeprowadzonych w kra-
jach o długiej tradycji homeschoolingu, 
uczniowie uczący się w domu osiągają 
o 30 proc. lepsze wyniki niż ich koledzy 
z tradycyjnych szkół. Być może wynika 
to z faktu, że rodzice i dzieci, decydując 
się na nauczanie w takiej właśnie formie, 
podchodzą do sprawy serio. Są zmoty-
wowani i czują się zobligowani do jak 
najlepszej pracy. Nie chcą też zawieść 
wzajemnego zaufania. Rodzice znają po-
trzeby swoich dzieci – a niektóre z nich 
nie odnajdują się dobrze w oficjalnych, 
powszechnych strukturach. 

DLACZEGO DOM,  
A NIE SZKOŁA?

Przyczyn, dla których rodzice wolą zabrać 
dzieci ze szkoły i uczyć je w domowym 
zaciszu, jest wiele. Często taka decyzja 

wiąże się z rozczarowaniem szkołami 
powszechnymi lub konkretnym nauczy-
cielem. Tradycyjna szkoła postrzegana 
jest jako zbyt sztywny system – z jednej 
strony opresyjny i blokujący potencjał 
uczniów, a z drugiej – nie zawsze zapew-
niający wysoki poziom nauki oraz za-
angażowanie nauczycieli. Rodzice chcą 
zapewnić dzieciom dobry poziom wy-
kształcenia i uważają, że są w stanie sami 
o to zadbać. Ponadto pragną mieć więk-
szą kontrolę nad samym procesem ucze-
nia: znaleźć odpowiedni tryb zajęć oraz 
zwrócić uwagę na indywidualny rozwój 
i pasje, na co w licznych klasach szkoły 
tradycyjnej często nie ma ani czasu, ani 
możliwości. 
Bardzo ważnym aspektem jest też moż-
ność spędzania czasu wspólnie – rodzeń-
stwa ze sobą i rodziców z dziećmi, a przez 
to wzmocnienie rodzinnych więzi. Rodzi-
ce chcą wypełnić po swojemu misję wy-
chowania oraz przekazać hierarchię war-
tości zgodną z ich własnym sumieniem. 
Jest to także chęć ochrony przed niebez-
pieczeństwami: przemocą szkolną, złym 
towarzystwem, stresem. 

ZALETY NAUKI W DOMU

Ma nią być przede wszystkim efektyw-
ność przekazywanej wiedzy. Rodzic-na-
uczyciel poświęca swojemu dziecku-ucz-
niowi maksimum uwagi, podchodząc 
indywidulnie do jego potrzeb i możli-
wości. Dużą zaletą nauki w domu jest 
elastyczność w przeprowadzaniu lekcji 
i swobodny harmonogram dnia. Brak 
tu sztywnego podziału na przedmioty 
i na trwające 45 minut „lekcje”. Nauka 
w domu trwa krócej – często trzy, czte-
ry godziny – bo jest bardziej intensyw-
na i efektywna, a poza tym nie ma prac 
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domowych, których odrabianie może 
pochłaniać dużo czasu. Kolejność i ter-
min zdawania egzaminów też można ela-
stycznie zaplanować, byleby odbyły się 
one w danym roku szkolnym. Wystarczy 
zdać obowiązujące minimum. 
Edukacja domowa jest bardziej przyjazna 
dla dziecka, bo skupia się nie tylko na do-
starczaniu wiedzy, ale i na przekazywaniu 
wartości. Dostrzega przy tym wagę sfery 
emocjonalnej w wychowaniu. Angażuje 
silniej i bardziej całościowo. To uczenie 
samodzielności myślenia i niezależności. 
Budzenie ciekawości. Brak zaś niezdro-
wego współzawodnictwa i stresu. A mniej 
czasu na naukę to więcej czasu na inne za-
jęcia – a więc na rozwijanie zainteresowań 
i ich pogłębianie w formie wyjść edukacyj-
nych, czas na beztroską zabawę (ale i na 
jakże ważną zwykłą nudę), czas na kontak-
ty z rodziną i przyjaciółmi. 
Aby jednak edukacja domowa przynosiła 
efekty, zarówno rodzic, jak i dziecko mu-
szą wykazać się sporą dawką samodyscy-
pliny. Niechodzenie do szkoły nie ozna-
cza ciągłych wakacji. Trzeba skupić się na 
wyznaczonych celach i je realizować. Ro-
dzic powinien umieć zmotywować dziec-
ko do nauki, pobudzić chęć przyswajania 
wiedzy i dobrze tłumaczyć materiał. Jest 
bowiem zobligowany do przygotowania 
dziecka do zdania egzaminów kończą-
cych daną klasę i będących przepustką 
do następnej klasy. 
Wiele szkół, zwłaszcza opartych na me-
todzie nauki Montessori czy też nie-
publicznych, organizuje warsztaty dla 
domowych edukatorów, zapewniając 
przy tym możliwość uczestnictwa dzieci 
w wyjściach, wycieczkach czy konkur-
sach. Pomocą jak zwykle jest też inter-
net, a w nim relacje osób uczących dzieci 
w domu, które dzielą się nie tylko swoimi 
doświadczeniami, ale i podpowiadają, 
jak i czego uczyć, oraz podają przykłady 
ciekawych i sprawdzonych zadań.

WADY HOMESCHOOLINGU

Uważa się, że dzieci uczone w domu 
i pozbawione towarzystwa rówieśników 
mogą nie wykształcić odpowiednich 
postaw społecznych – że będą bardziej 
zorientowane na siebie, nie będą potra-
fiły współdziałać z innymi i dopasować 
się do sytuacji. Zakłada się też, że rodzi-
ce odgradzają je od prawdziwego życia 
i trzymają pod kloszem. To nie do końca 

prawda. Dzieci uczące się w ten sposób 
często przyswajają wiedzę poza domem 
– w muzeach, centrach nauki, domach 
kultury, parkach, klubach sportowych, 
na placach zabaw, w zoo. Chodzą też na 
zajęcia językowe czy artystyczne. Bawią 
się i eksperymentują. Uczą się podczas 
wycieczek. W czasie tych wszystkich 
aktywności mają automatycznie kon-
takt z innymi dziećmi w różnym wieku 
i z osobami dorosłymi. Często formę 
homeschoolingu wybierają rodziny wie-
lodzietne, więc zamiast z rówieśnikami 
dzieci uczą się i przebywają z rodzeń-
stwem, co też sprzyja nabywaniu i roz-
wijaniu kompetencji społecznych. 
Według rodziców dzieci takie łatwiej na-
wiązują rozmowę z dorosłymi i innymi 
dziećmi, mają mniejsze opory w sytu-
acjach towarzyskich. Nie mają co praw-
da przyjaciela czy przyjaciółki ze szkolnej 
ławki oraz przeżyć lekcyjnych i w czasie 
przerw. Ale za to uczą się w mniejszym 
stresie i pośpiechu.
Nie każdy rodzic czuje się na siłach, by 
dobrze przygotować dziecko ze wszyst-
kich przedmiotów czy ich większości. 
Wtedy pomagają inni członkowie ro-
dziny lub znajomi, a także nauczyciele 
ze szkoły, do której formalnie zapisany 
jest uczeń.

JAK DZIAŁA TEN SYSTEM?

W Polsce na edukację domową pozwala 
odpowiednia ustawa o systemie oświa-
ty. Najwięcej jest uczniów na poziomie 
nauczania szkoły podstawowej, o wiele 
mniej – liceum. Z tego typu edukacji ko-
rzystają najczęściej dzieci rodziców czę-
sto podróżujących, na przykład ze wzglę-
du na rodzaj pracy, albo przebywających 
za granicą. Inną znaczną grupą są dzieci 
przewlekle chore lub czasowo niemogące 
uczęszczać do szkoły ze względu na stan 
zdrowia. Na taką formę nauki musi zgo-
dzić się dyrektor szkoły, w której dziecko 
musi być zapisane. Formalnie jest więc 
jej uczniem, ale nie uczęszcza do niej na 
lekcje. One odbywają się w jego domu. 
Rodzice nie muszą mieć wykształce-
nia pedagogicznego, choć może być 
ono przydatne. Konieczne jest jednak 
uzyskanie opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci 
mogą uczyć się same, ale rolę nauczy-
cieli może sprawować też rodzeństwo, 
krewni lub prywatni guwernerzy. Zakres 

wiedzy, jaki ma zdobyć dziecko w da-
nym roku szkolnym, jest określony. Do 
rodziców należy dobór metod i form 
nauczania oraz indywidualizowanie na-
uki – adekwatne do wieku, predyspo-
zycji, zainteresowań. Dziecko realizuje 
podstawę programową i na koniec roku 
otrzymuje świadectwo – po zdaniu eg-
zaminów kwalifikacyjnych z poszcze-
gólnych przedmiotów, weryfikujących 
stopień nabycia wiedzy i umiejętności 
zawartych w podstawie programowej. 
Nie wszystkie szkoły uczestniczą w ho-
meschoolingu, więc to do rodziców na-
leży znalezienie takiej szkoły na terenie 
województwa, w którym zamieszkują. 
Rodzice muszą wykazać się sporym za-
angażowaniem i dużą wiedzą; często 
też zrezygnować przynajmniej w części 
z własnej pracy.
W Polsce działa Centrum Nauczania Do-
mowego, które oferuje dostęp do Inter-
netowej Platformy Edukacyjnej. Są tam 
scenariusze i materiały lekcyjne, gry i za-
bawy, poradniki dla rodziców będących 
domowymi nauczycielami, lekcje online 
prowadzone przez wykwalifikowanych 
nauczycieli. Można korzystać z licznych 
interaktywnych pomocy naukowych. 

W BELGII

Rodzice, tak jak wszędzie, muszą zapewnić 
dziecku odpowiedni poziom nauczania. 
Wiąże się to z tym, że uczniowie w belgij-
skich szkołach zdają CEB (certificat d’étu-
des de base) czy CE1D (certificat d’ensei- 
gnement secondaire du premier degré) 
i CE2D (certificat d’enseignement sco-
laire du deuxième degré). Do rodziców 
należy przygotowanie swoich dzieci tak-
że do zdania tych właśnie egzaminów, 
a w przypadku ich niezdania dzieci naj-
częściej muszą wrócić do szkoły. Rodzice 
muszą zgłosić się do Service de l’ense-
ignement à domicile i wypełnić stosowny 
formularz – Déclaration d’enseignement 
à domicile – najpóźniej do 5 września 
danego roku szkolnego. Trzeba się liczyć 
z wizytą kontrolerów, którzy zbadają, czy 
poziom nauczania dzieci jest odpowied-
ni. Kontrole są obowiązkowe ze względu 
na czekające dzieci egzaminy państwo-
we. Jeśli wyniki dwóch kontroli z rzędu 
okażą się negatywne, dziecko musi wró-
cić do szkoły.

Sylwia Maj
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KALENDARZ IMPREZ
4 – 14.09
MARNI JAZZ FESTIVAL 
Théâtre Marni, 1050 Bruxelles
www.theatremarni.com

5 – 8.09
EAT! Brussels 
Parc de Bruxelles, 1000 Bruxelles
www.eatbrussels.be 

5 – 30.09
BRUSSELS DESIGN SEPTEMBRER
www.designseptember.be 

6.09
LE MÉMORIAL IVO VAN DAMME 
stadion Roi Baudouin, 1020 Bruxelles
brussels.diamondleague.com

6 – 8.09
WEEK-END PIWA
Grand Place, 1000 Bruxelles
www.belgianbrewers.be 

13 – 15.09
ŚWIĘTO KOMIKSU
centrum miasta, 1000 Bruxelles
www.fetedelabd.be 

14 – 15.09
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Bruxelles
www.journeesdupatrimoinebruxelles.be 

14 – 15.09
RENESANSOWY WEEKEND
Maison d’Érasme, 1070 Bruxelles
www.erasmushouse.museum 

14 – 15.09
FESTIWAL ŚREDNIOWIECZNY
Festival Ombres & Lumières  
du Moyen Age
Abbaye Villers-la-Ville
www.villers.be 

19.09 – 5.12
NOCTURNE DES MUSÉES BRUXELLOIS
www.brusselsmuseums.be 

20 – 22.09
ŚREDNIOWIECZNY FESTYN NA FOREST
pl.St. Denis 9, 1190 Bruxelles
www.forest.irisnet.be 

20 – 23.09
BIKE BRUSSELS 
Salon roweru & mobilności 
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.bike-brussels.be

22.09
DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
www.mobilmix.brussels 

22.09
RISE FOR CLIMATE – ACT NOW! (OR NEVER)
Manifestacja dla klimatu
godz.13.00 – 16.00, Bruksela

22.09
BRUXELLES CHAMPÊTRE 
Place des Palais, parc Royal, 1000 Bruxelles
www.bruxelles-champetre.be

do 30.09
CAROLUS FESTIVAL 
różne miejsca w Brukseli
www.carolusfestival.be

5.10
NUIT BLANCHE 2019
różne miejsca w Brukseli
www.nuitblanchebrussels.be

LE SORTILÈGE 2019
Trassersweg 347, 1120 Neder-Over-Hembeek
www.sortilege.be

ARKHANE 
Autentyczny szkielet nowego gatunku dinozaura!
Muséum des Sciences Naturelles, 1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be
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             Testy mikrobusów  
bez kierowcy w Brukseli
Jednym z głównych trendów przy-
szłości w motoryzacji są pojazdy 
autonomiczne. Autonomiczne, czyli 
najprościej mówiąc – bez kierowcy, 
ponieważ mogą poruszać się same, 
z pasażerami na pokładzie. Chcesz 
się przekonać, jak to wygląda? Weź 
udział w bezpłatnych testach!

BEZ KIEROWCY, CZYLI JAK?

Cztery miesiące temu poinformowano, że 
we wrześniu w Gdańsku testowy mikrobus 
będzie dowoził pasażerów do zoo. Ale prób-
ne jazdy bezzałogowych busów odbywają 
się także w kilku innych miastach w Europie. 
Teraz również w Brukseli, i to w dwóch miej-
scach – w Parku de Woluwe (testy przedsię-
biorstwa STIB) oraz na kampusie VUB w Jet-
te, przy szpitalu UZ (projekt uniwersytecki 
VUB i ULB). Jednorazowo mikrobus pomie-
ścić może od sześciu do dwunastu pasaże-
rów; jest również dostosowany dla osób 
poruszających się na wózkach.

Jak działa taki pojazd, wyjaśnia Wim Vanob- 
berghen, pracownik naukowy z uniwersy-
tetu VUB, jednego z partnerów tego pilota-
żowego projektu: – Samojezdny mikrobus 
porusza się po zaprogramowanej trasie, 
skanując swoje otoczenie za pomocą spe-
cjalnych czujników. Jest zaopatrzony także 

w kamery i GPS oraz V2i-communication, 
czyli system bezprzewodowej wymiany da-
nych między pojazdem a infrastrukturą dro-
gową. Chodzi np. o oznaczenia pasów na 
jezdni, znaki drogowe i sygnalizację świetl-
ną – te informacje są przekazywane do 
pojazdu. Dzięki temu bus wie, kiedy powi-
nien zwolnić czy też zatrzymać się w związ-
ku z napotkaną przeszkodą. Wszystko to ma 
zapewnić bezpieczeństwo i wygodę pasaże-
rom. Z tego też powodu maksymalna pręd-
kość nie jest duża – to co najwyżej 20 km/h, 
ale testowane przez nas mikrobusy porusza-
ją się wolniej – około 10 km/h.

Brak kierownicy oznacza jeszcze jedno – po-
jazd może poruszać się w obu kierunkach 
bez zawracania. I choć kierowca nie ma tam 
co robić, w czasie jazd testowych w kabinie 
obecny jest nadzorujący pracę operator – 
dla bezpieczeństwa i ze względu na brak 
regulacji prawnych, by takie pojazdy uczest-
niczyły w ruchu zupełnie bez załogi. 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

W zamierzeniu pojazdy samojezdne mają 
działać na obszarach i trasach niedostęp-
nych dla większych środków transportu 
– na kampusach uniwersyteckich, na tere-
nach przyszpitalnych, w parkach, w śród-
mieściach. To nowa technologia, cały czas 
się rozwijająca, konieczne jest więc prze-
prowadzenie testów. Mają one pomóc 
ulepszyć działanie pojazdów oraz pokazać, 

w jaki jeszcze sposób można wykorzystać 
ich potencjał. Ciągle trzeba też usprawniać 
sposoby radzenia sobie busów z rozmaity-
mi przeszkodami lub nieoczekiwanymi zda-
rzeniami na drodze. Ale równie ważne jest 
zbadanie, jak reagują na pojazdy ich poten-
cjalni pasażerowie oraz inni użytkownicy 
ruchu. Dlatego warto poświęcić chwilę na 
testową przejażdżkę, a potem podzielić się 
doświadczeniem.

CHCESZ SIĘ PRZEKONAĆ,  
JAK TO WYGLĄDA?
Darmowe jazdy:

��  Parc de Woluwe
– do 22 września – w każdy piątek,  

sobotę i niedzielę w godz. 13.00–19.00

��  Kampus VUB w Jette, za szpitalem UZ
– do 25 października – od poniedziałku 

do piątku w godz. 12.00–17.00

A PRZY OKAZJI…
Warto przypomnieć, że we wrześniu dużo 
się dzieje w dziedzinie mobilności. 

��  Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu – 16-22 września

W tym roku odbędzie się już 18. edycja 
tego wydarzenia, obchodzonego także 
w innych europejskich krajach. Różno-
rodne akcje mają nas zachęcić do używa-
nia alternatywnych środków transportu 
– autobusów, tramwajów, pociągów, ro-
werów – zamiast samochodów. 

��  Dzień bez Samochodu – 22 września

Najbardziej charakterystycznym wy-
darzeniem poświęconym mobilności 
jest co roku Niedziela bez Samochodu. 
Ruch samochodowy w Brukseli będzie 
tego dnia zamknięty od 9.30 do 19.00. 
Wyjątek stanowią taksówki, służby ra-
townicze, kierowcy mający specjalne 
pozwolenie oraz oczywiście środki ko-
munikacji miejskiej – metro, tramwa-
je i autobusy są tego dnia darmowe. 
W mieście organizowane są tego dnia 
rozmaite imprezy. 

Halina SzołtysikWim Vanobberghen (VUB)

Najmłodszym już się podoba



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	
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Na Folklorissimo zawsze obecny jest prze-
bogaty folklor brukselski – zazwyczaj re-
prezentuje go kilkanaście bractw folklo-
rystycznych związanych historycznie lub 
gastronomicznie z Brukselą i Belgią. I trze-
ba przyznać, że jest na co popatrzeć. Jest 
oczywiście La Fanfare du Meyboom i Geats 
– kilka razy w czasie tego święta członko-
wie tych bractw prowadzą ulicami centrum 
Brukseli barwny korowód, w którym przy 
wtórze fanfar górują postaci Georges’a i Do-
ro� jke, Dony Braban� i i Philippe’a le Bon. 
Oczywiście są bractwa związane z historią 
Belgii, jak Cercle d’Histoire de Bruxelles, 
Théâtre Royal de Toone, Ommegang oraz 
Musée de la Ville de Bruxelles, gdzie mo-
żemy pokusić się o rozwiązanie testu wia-
domości o stolicy i poznać informacje na 
temat historycznej parady upamiętniającej 
przybycie Karola V do Brukseli w 1549 r. 
Jest też teatr marionetek wystawiający 
sztuki dla dorosłej widowni.

podczas występów folklor swego kraju. 
I choć słowa piosenek śpiewanych najczę-
ściej w językach narodowych nie zawsze są 
zrozumiałe, to muzyka jako uniwersalny ję-
zyk przyciąga rzesze oglądających zarówno 
z Belgii, jak i turystów z całego świata. Na 
brukselskim rynku podziwiano na przykład 
japoński taniec yosakoi, czyli połączenie 
tradycyjnego tańca z nowoczesną muzyką 
oraz użyciem klekotek. 

Zawsze obecne i mile widziane przez tłum 
oglądających są stoiska gastronomiczne 
i kulturowe. Gdy Litwa była gościem Folk-
lorissimo w 2013 r., można było kupić spe-
cyfiki na bazie ziół i ozdoby z bursztynu. 
W 2018 r. można było spróbować typowych 
świątecznych wypieków portugalskich, na 
przykład ciasta wielkanocnego folar, w któ-
rym zapieka się ozdobione jajko. W czasie 
występów przedstawicieli Korei Południo-
wej nie zabrakło niezwykle widowiskowych 
pokazów walk taekwondo. Nawet król Bel-
gów Filip wziął udział w pokazie – ubrał się 
w odpowiedni strój i po krótkim instrukta-
żu przełamał dłonią drewnianą tabliczkę. 
W czasie tego fes� walu można było także 
wziąć lekcje kaligrafi i i przymierzyć trady-
cyjny strój ludowy. Rzeźba Manneken Pis 
zawsze jest ubierana w strój kraju będącego 
gościem specjalnym. 

Każdy zaproszony kraj pokazuje swoją kul-
turę przede wszystkim poprzez śpiew i ta-
niec, ale także przez kulinaria i dziedzictwo 
kulturowe. Ciekawe, jakie atrakcje przygo-
tuje tegoroczny gość – Hiszpania. Proszę 
zarezerwować sobie czas w trzeci weekend 
września i przyjść na Folklorissimo.

Sylwia Maj

podczas występów folklor swego kraju. 
I choć słowa piosenek śpiewanych najczę-

 
 

 
 
 
 

Dla spragnionych doznań bardziej przyziem-
nych są bractwa „kulinarne”: Confrérie de 
la Gaufre de Bruxelles, Fromages de Bruxel-
les i Compagnons du Witloof proponują ty-
powo belgijskie smakołyki typu gofry, sery 
czy przeróżne wariacje na temat cykorii. Nie 
brakuje oczywiście frytek. Słynny Maison 
Dandoy prezentuje swoje ciasteczka. Do 
popicia mamy oczywiście belgijskie piwa – 
można wybierać spośród wielu gatunków, 
na przykład Delirium Tremens, Kriek, Fram-
boise i Geuze, które promowane są jako 
kulinarne dziedzictwo Belgii przez Confrérie 
de l’Eléphant Rose Lambic i Ordre du Faro. 

Liczne grupy konfraterskie oferują także za-
bawy dla młodszych i starszych, na przykład 
przy stoisku grupy Tournoi de Mijole zagra-
my w typowo belgijską grę o nazwie mijole. 
Przyda się zręczność w operowaniu żetona-
mi, którymi rzucali w okolicznych kafejkach 
na początku XX w. ogrodnicy z brukselskie-
go rynku. Członkowie Moustachus de l’Or-
dre przeprowadzają zawody w jak najbar-
dziej fantazyjnym upięciu wąsów, a nie jest 
to łatwa sprawa, gdyż najczęściej są one 
długie i podkręcone. 

Publiczność festiwalu ma okazję poznać 
nie tylko specyfikę i różnorodność folklo-
ru belgijskiego, ale także innego państwa 
– bliskiego lub dalekiego – wybieranego 
corocznie jako gość imprezy. Zapraszani do 
Brukseli przedstawiciele grup folklorystycz-
nych prezentują na scenie mieszczącej się 
na Grand-Place’u muzykę swego kraju oraz 
charakterystyczne dla niego tańce. Tancerki 
i tancerze w barwnych strojach ludowych, 
często dość egzotycznych, reprezentują 
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Zapoznaj się z ofertą sklepów. Dla han-
dlowców koniec sierpnia i początek wrze-
śnia to czas żniw, co jednak nie oznacza, 
że wszędzie ceny są wygórowane. Piórni-
ki, zeszyty, długopisy, kredki – wszystko to 
można kupić na zapas (na cały rok) w pro-
mocji w niemal każdym supermarkecie. 
Wszędzie można teraz znaleźć specjalne 
strefy wypełnione przyborami szkolnymi 
w naprawdę dobrych cenach. Porównaj 
dostępne w różnych miejscach oferty. 
Może zamiast ogromnych zakupów w jed-
nym sklepie lepiej zrobić mniejsze w kilku 
różnych, upewniając się, że wybierasz naj-
tańszą opcję? Sprawdzonym rozwiązaniem 
na oszczędzenie pieniędzy jest również po-
rozumienie się z innymi rodzicami i kupno 
niezbędnych przyborów wspólnie, w hur-
towni. Cena będzie wówczas znacznie niż-
sza, a towar nie straci na jakości.

Zrób inwentaryzację w domu i zorganizuj 
wielkie sprzątanie. Zanim wybierzesz się 
na zakupy, przeszukaj szufl ady domowych 
biurek. To dobra okazja do zrobienia ge-
neralnych porządków w pokoju dziecka 
oraz upewnienia się, czego tak naprawdę 
mu brakuje. Jeśli to nie jest wasz pierwszy 
powrót do szkoły, możesz być zaskoczony, 

ile nowych czy też zwyczajnie zdatnych do 
użytku rzeczy znajdziesz – od długopisów 
począwszy, a na niezapisanych zeszytach 
skończywszy. Nawet te kilka czy kilkanaście 
złotych lub euro zaoszczędzonych w ten 
sposób może się przydać na coś innego. 
Zastanów się także, czy dziecko może nadal 
korzystać np. z zeszłorocznego plecaka. Jeśli 
nadal jest on dostosowany do jego wzrostu 
i potrzeb, nie ma potrzeby kupowania no-
wego. Podobnie rzecz ma się z piórnikiem 
czy workiem na buty. Warto też porozma-
wiać ze znajomymi i rodziną i dowiedzieć 
się, czy nie mają oni czegoś do oddania 
lub zamiany. Może się okazać, że w bardzo 
prosty sposób będziecie mogli sobie nawza-
jem pomóc. Może ktoś z rodziny albo zna-
jomych ma starsze dziecko i dysponuje też 
np. ubraniami, które są mu już niepotrzeb-
ne? Może uda się je odkupić w korzystnej 
cenie? Warto popytać, bo można w ten 
sposób sporo zaoszczędzić.

Zakupy w sieci to dla wielu z nas codzien-
ność – mamy swoje sprawdzone strony 
i sklepy, które informują nas o promo-
cjach. Często mamy też wszelkiego rodza-
ju karty rabatowe, które w tym okresie 
mogą okazać się bardzo przydatne. Warto 
kupować online, bo oszczędzamy także 
czas potrzebny na dojazd do sklepu i sta-

nie w kolejkach. Dzięki internetowym po-
równywarkom cen możemy łatwo znaleźć 
najkorzystniejsze opcje zakupu. Czasami 
różnice sięgają naprawdę sporych kwot, 
warto zatem zacząć zakupy nieco wcze-
śniej, by mieć czas na niezbędne „bada-
nie rynku”. Dzięki sekcji komentarzy na 
stronach sklepów od razu możesz poznać 
opinie innych kupujących i dowiedzieć się, 
czy dany produkt jest solidny i sprawdzi się 
u twojego dziecka. Często takie produkty 
jak książki czy odzież dostępne w inter-
necie są tańsze od tych ze sklepów sta-
cjonarnych. Szukaj też zakładek „outlet”, 
które ma wiele sklepów internetowych – 
produkty tam umieszczone są albo z wcze-
śniejszych kolekcji, albo zwyczajnie nie 
sprzedały się od razu. Są więc z różnych 
przyczyn mocno przecenione, ale nowe 
i bardzo często dobrej jakości. Dla osób, 
dla których liczy się przede wszystkim 
cena, opcją będą też zakupy na stronach 
azjatyckich, pamiętać jednak trzeba, że 
jakość produktu nie zawsze jest idealna, 
a czas potrzebny na jego dostarczenie 
bywa bardzo długi. Jeśli kupujecie „na 
Ali”, pamiętajcie, żeby zamówienia wysłać 
odpowiednio wcześnie, a przed zamówie-
niem dokładnie przeczytać komentarze! 
Oczywiście są też tacy rodzice, którzy lu-
bią sklepowe polowania, jeśli więc wolisz 
dreszczyk emocji, kolejna opcja może być 
dla ciebie odpowiednia.

Wiele belgijskich szkół oferuje uczniom 
darmowe podręczniki, które przechodzą 
od ucznia do ucznia, warto zatem popytać 
w szkole dziecka o takie rozwiązanie. Jeśli 
nie chcesz wydawać kilkudziesięciu euro 
na nowe książki, warto poszukać używa-
nych, które często są w bardzo dobrym 

Rozpoczęcie roku szkolnego to dla dzieci czas, w którym przeżywają sprzeczne 
uczucia – z jednej strony powrót do szkoły oznacza koniec wakacyjnego leniu-
chowania i konieczność zmierzenia się z obowiązkami, zaś z drugiej możliwość 
przebywania w grupie rówieśniczej i korzystania z wszelkich korzyści z tym 
związanych. Rodzicom natomiast początek września kojarzy się ze sporymi 
wydatkami i stresującymi zakupami. Są jednak sposoby, by zaoszczędzić na 
szkolnej wyprawce, a przy okazji oszczędzić sobie sporo nerwów. Oto one.
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stanie. Tą drogą możesz zaopatrzyć dziecko i siebie także 
w ubrania oraz plecaki i inne przybory szkolne. Bardzo czę-
sto mało zużyta odzież jest wystawiana w niskich cenach, bo 
sprzedający chce jej się pozbyć, by zrobić miejsce w szafi e. 
Warto zatem zajrzeć na przykład na www.2ememain.be / 
www.2dehands.be. Są też osoby oddające rzeczy za darmo 
z altruistycznych pobudek i nieoczekujące niczego w zamian 
poza zwykłym „dziękuję”. Warto z tego skorzystać, zwłaszcza 
gdy jesteśmy w trudnym położeniu fi nansowym. Nie trzeba 
się wstydzić czy obawiać – lepiej prosić o pomoc niż wikłać 
się w problemy i poczucie winy. Kupowanie czy dzielenie się 
używanymi rzeczami stoi także w zgodzie z modną ostatnio 
fi lozofi ą „zero waste”, która ma na celu zmniejszenie zużycia 
surowców na Ziemi i takie wykorzystanie dóbr, by jak naj-
mniej obciążało to naszą planetę. 

Warto także odwiedzać lumpeksy – można w nich znaleźć 
tanie ubrania w bardzo dobrym stanie, a także elementy 
wyposażenia domu. Kupując tam, wspieramy potrzebują-
cych – wiele sklepów z używanymi rzeczami prowadzonych 
jest przez organizacje charytatywne. Łączymy więc oszczę-
dzanie z pomaganiem. Sklepy z rzeczami z drugiej ręki, takie 
jak SPIT, organizują też akcje „powrót do szkoły”, podczas 
których wystawiają wszystko, co uczniom może się przydać 
– od papieru do drukarki zaczynając, a na biurkach kończąc. 
W second handach można znaleźć markowe rzeczy, często 
mało używane, które mogą dziecku posłużyć jeszcze dłu-
go. Panująca ostatnio moda na „ciuchlandy” gwarantuje, 
że nikt nie będzie ani nas jako rodziców, ani ucznia oceniał 
przez pryzmat rzeczy z drugiej ręki.

Sposobów na oszczędzanie jest wiele, trzeba je tylko dopa-
sować do własnych potrzeb, możliwości i stylu życia. Warto 
zastanowić się, która opcja będzie dla was najkorzystniej-
sza. Jeśli uda się przy okazji kompletowania wyprawki zro-
bić dobry uczynek, np. pomóc jakiejś potrzebującej rodzinie, 
dzieląc się z nią tym, co nam już niepotrzebne, bądź kupując 
rzeczy wyprodukowane zrównoważonymi i przyjaznymi śro-
dowisku sposobami, odnosimy podwójną korzyść. Powodze-
nia w poszukiwaniach najlepszych okazji!

Anna Albingier
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strefy wypełnione przyborami szkolnymi 
w naprawdę dobrych cenach. Porównaj 
dostępne w różnych miejscach oferty. 
Może zamiast ogromnych zakupów w jed-
nym sklepie lepiej zrobić mniejsze w kilku 
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skończywszy. Nawet te kilka czy kilkanaście 
złotych lub euro zaoszczędzonych w ten 
sposób może się przydać na coś innego. 
Zastanów się także, czy dziecko może nadal 
korzystać np. z zeszłorocznego plecaka. Jeśli 
nadal jest on dostosowany do jego wzrostu 
i potrzeb, nie ma potrzeby kupowania no-
wego. Podobnie rzecz ma się z piórnikiem 
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wiać ze znajomymi i rodziną i dowiedzieć 
się, czy nie mają oni czegoś do oddania 
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kupować online, bo oszczędzamy także 
czas potrzebny na dojazd do sklepu i sta-
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które ma wiele sklepów internetowych – 
produkty tam umieszczone są albo z wcze-
śniejszych kolekcji, albo zwyczajnie nie 
sprzedały się od razu. Są więc z różnych 
przyczyn mocno przecenione, ale nowe 
i bardzo często dobrej jakości. Dla osób, 
dla których liczy się przede wszystkim 
cena, opcją będą też zakupy na stronach 
azjatyckich, pamiętać jednak trzeba, że 
jakość produktu nie zawsze jest idealna, 
a czas potrzebny na jego dostarczenie 
bywa bardzo długi. Jeśli kupujecie „na 
Ali”, pamiętajcie, żeby zamówienia wysłać 
odpowiednio wcześnie, a przed zamówie-
niem dokładnie przeczytać komentarze! 
Oczywiście są też tacy rodzice, którzy lu-
bią sklepowe polowania, jeśli więc wolisz 
dreszczyk emocji, kolejna opcja może być 
dla ciebie odpowiednia.

Wiele belgijskich szkół oferuje uczniom 
darmowe podręczniki, które przechodzą 
od ucznia do ucznia, warto zatem popytać 
w szkole dziecka o takie rozwiązanie. Jeśli 
nie chcesz wydawać kilkudziesięciu euro 
na nowe książki, warto poszukać używa-
nych, które często są w bardzo dobrym 

Rozpoczęcie roku szkolnego to dla dzieci czas, w którym przeżywają sprzeczne 
uczucia – z jednej strony powrót do szkoły oznacza koniec wakacyjnego leniu-
chowania i konieczność zmierzenia się z obowiązkami, zaś z drugiej możliwość 
przebywania w grupie rówieśniczej i korzystania z wszelkich korzyści z tym 
związanych. Rodzicom natomiast początek września kojarzy się ze sporymi 
wydatkami i stresującymi zakupami. Są jednak sposoby, by zaoszczędzić na 
szkolnej wyprawce, a przy okazji oszczędzić sobie sporo nerwów. Oto one.
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stanie. Tą drogą możesz zaopatrzyć dziecko i siebie także 
w ubrania oraz plecaki i inne przybory szkolne. Bardzo czę-
sto mało zużyta odzież jest wystawiana w niskich cenach, bo 
sprzedający chce jej się pozbyć, by zrobić miejsce w szafi e. 
Warto zatem zajrzeć na przykład na www.2ememain.be / 
www.2dehands.be. Są też osoby oddające rzeczy za darmo 
z altruistycznych pobudek i nieoczekujące niczego w zamian 
poza zwykłym „dziękuję”. Warto z tego skorzystać, zwłaszcza 
gdy jesteśmy w trudnym położeniu fi nansowym. Nie trzeba 
się wstydzić czy obawiać – lepiej prosić o pomoc niż wikłać 
się w problemy i poczucie winy. Kupowanie czy dzielenie się 
używanymi rzeczami stoi także w zgodzie z modną ostatnio 
fi lozofi ą „zero waste”, która ma na celu zmniejszenie zużycia 
surowców na Ziemi i takie wykorzystanie dóbr, by jak naj-
mniej obciążało to naszą planetę. 

Warto także odwiedzać lumpeksy – można w nich znaleźć 
tanie ubrania w bardzo dobrym stanie, a także elementy 
wyposażenia domu. Kupując tam, wspieramy potrzebują-
cych – wiele sklepów z używanymi rzeczami prowadzonych 
jest przez organizacje charytatywne. Łączymy więc oszczę-
dzanie z pomaganiem. Sklepy z rzeczami z drugiej ręki, takie 
jak SPIT, organizują też akcje „powrót do szkoły”, podczas 
których wystawiają wszystko, co uczniom może się przydać 
– od papieru do drukarki zaczynając, a na biurkach kończąc. 
W second handach można znaleźć markowe rzeczy, często 
mało używane, które mogą dziecku posłużyć jeszcze dłu-
go. Panująca ostatnio moda na „ciuchlandy” gwarantuje, 
że nikt nie będzie ani nas jako rodziców, ani ucznia oceniał 
przez pryzmat rzeczy z drugiej ręki.

Sposobów na oszczędzanie jest wiele, trzeba je tylko dopa-
sować do własnych potrzeb, możliwości i stylu życia. Warto 
zastanowić się, która opcja będzie dla was najkorzystniej-
sza. Jeśli uda się przy okazji kompletowania wyprawki zro-
bić dobry uczynek, np. pomóc jakiejś potrzebującej rodzinie, 
dzieląc się z nią tym, co nam już niepotrzebne, bądź kupując 
rzeczy wyprodukowane zrównoważonymi i przyjaznymi śro-
dowisku sposobami, odnosimy podwójną korzyść. Powodze-
nia w poszukiwaniach najlepszych okazji!

Anna Albingier
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Krótki, ale ekstremalnie intensywny trening 
opracował w 1996 r. Japończyk Izumi Taba-
ta z Narodowego Instytutu Fitnessu i Spor-
tu w Kanoya. Postawił on hipotezę, że jeden 
ostry trening może być równie skuteczny 
jak dłuższy, ale mniej obciążający. Doktor 
Tabata zaproponował wykonywanie swo-
jego ulubionego ćwiczenia z maksymalnym 
obciążeniem w ośmiu 20-sekundowych cy-
klach z 10-sekundowymi przerwami. Mogą 
to być pompki, przysiady, skrętoskłony, 
brzuszki itd. Najlepiej wybrać te angażujące 
jak najwięcej par� i mięśni. 

Japoński uczony prowadził dalej swoje 
badania, porównując działanie tego typu 
treningu z klasycznymi długotrwałymi ae-
robami. Okazało się, że 4-minutowy tre-
ning interwałowy potrafił zdziałać cuda. 
W grupie trenującej jego metodą wyraźnie 
wzrosła wydolność tlenowa i beztlenowa 
badanych. I to był przełom, bo do tej pory 
uważano, że wydolność tlenową (czyli zdol-
ność organizmu do poboru tlenu – ważną 
dla sportów wytrzymałościowych) zwiększać 

można jedynie wysiłkiem aerobowym. Me-
toda doktora Tabaty pozwala spalić nawet 
trzykrotnie więcej tłuszczu w porównaniu 
z tradycyjnymi ćwiczeniami aerobowymi. 
Taki efekt uzyskujemy poprzez utrzymujący 
się po zakończonym treningu podwyższony 
metabolizm kwasów tłuszczowych. 

Tabata, jak każdy trening interwałowy, to 
najlepszy sposób na poprawę kondycji. 
Dzięki temu, że zwiększa wydolność tleno-
wą, można dłużej ćwiczyć bez zadyszki. To 
niezwykle ważne dla osób uprawiających 
sporty wytrzymałościowe, takie jak biega-
nie, pływanie czy jazda na rowerze. Regu-
larne treningi interwałowe poprawiają też 
pracę serca i płuc. 

Prawdziwy trening metodą Tabaty trwa 
cztery minuty i składa się z ośmiu serii – 
20 sekund ćwiczeń i 10 sekund odpoczynku. 
Aby taki trening miał sens, te 20-sekundowe 
ćwiczenia należy wykonać w maksymalnie 
szybkim tempie, przełamując zmęczenie 
i opór ciała. Trenerzy zalecają, by w momen-
cie kryzysu, gdy czujemy, że już nie damy 
rady, wykonać jeszcze jedno powtórzenie. 

Aktywność fizyczna jest bardzo 
ważna dla zdrowia i dobrego samo-
poczucia – nie tylko utrzymujemy 
dobrą kondycję, ale też serwujemy 
sobie niezbędną porcję endorfin, 
które nazywa się często „hormo-
nami szczęścia”. Oczywiście rodzaj 
sportu, który wybierzemy, powi-
nien być dostosowany do naszych 
potrzeb, stanu zdrowia i wieku. 
Nie można stawiać sobie zbyt wy-
sokich wymagań, jeśli nie jesteśmy 
w stanie im sprostać. Znacznie le-
piej jest zacząć małymi krokami, 
niż już na samym początku się 
forsować i rzucić treningi po kilku 
dniach. Wiele osób zniechęca się 
do treningów, gdyż zabierają one 
zbyt dużo czasu. Dla nich świetnym 
rozwiązaniem może być metoda 
opracowana przez doktora Tabatę.
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W ciągu całego treningu Tabaty wykonuje 
się tylko jedno ćwiczenie – to ważne, ponie-
waż wyłącznie w takim przypadku można 
maksymalnie pobudzić mięśnie do pracy. 
Najlepiej sprawdzi się takie, które angażuje 
kilka grup mięśniowych jednocześnie: pomp-
ki, bieg w miejscu z podnoszeniem kolan 
(skip A), bieg w podporze, sprint, przysiady, 
przysiady z wyskokiem, podciąganie na drąż-
ku, pajacyki itp. Należy pamiętać, że jest to 
trening bardzo intensywny, przeznaczony dla 
osób wytrenowanych. Nie powinny go sto-
sować osoby początkujące. Dla ich potrzeb 
trening może być modyfikowany – zmniejsza 
się liczbę serii do pięciu – sześciu, a wydłuża 
czas przerwy do 20 – 30 sekund.

Zanim przejdziemy do wykonywania czte-
rominutowych serii, musimy odpowiednio 
przygotować ciało do czekającego je wysiłku. 
Mówi się, że to od rozgrzewki zależy jakość 
całego treningu. Poddanie nieprzygotowa-
nych mięśni tak dużemu obciążeniu fizycz-
nemu znacznie zwiększa ryzyko urazu. Przed 
rozpoczęciem treningu przez około 10 minut 
truchtaj w miejscu lub skacz na skakance. Ta-
kie ćwiczenia pozwalają rozruszać i wstępnie 
zaangażować ciało oraz uniknąć kontuzji. 
Po rozgrzewce przechodzimy do krótkiego 
treningu składającego się z ośmiu serii ćwi-
czeń wykonywanych w formie 20-sekundo-
wej pracy i 10-sekundowego odpoczynku. 
W przypadku gdy wykonujemy więcej niż 
jedną serię Tabaty, należy pamiętać o minu-
towej przerwie pomiędzy seriami. 

Dlaczego metoda doktora Tabaty zdobyła 
tak wielką popularność? Największą jej zale-
tą jest efektywność i krótki czas poświęcany 
na ćwiczenia. To daje możliwość wykonania 
treningu nawet najbardziej zapracowanym 
osobom, którym ciągle brak jest czasu na 
aktywność fizyczną. Po prawidłowo wy-
konanym treningu proces spalania tkanki 
tłuszczowej towarzyszyć nam będzie jeszcze 
przez parę godzin. Kolejnym plusem tej me-
tody jest ograniczona liczba sprzętu, z które-
go musimy korzystać. Do ćwiczeń przyda się 
z pewnością stoper, dzięki któremu będzie-
my mieć kontrolę nad wykonywanym tre-
ningiem. Stoper jest już jednak fabrycznie 
wbudowany w niemal każdy telefon komór-
kowy, więc nie trzeba go specjalnie kupo-

wać. Co ciekawe, można także kupić zegar 
specjalnie stworzony do treningu metodą 
Tabaty lub pobrać jako aplikację na swój te-
lefon – to opcja dla tych, którzy lubią mieć 
coś ekstra podczas ćwiczeń. 

Tabata to metoda bardzo obciążająca dla 
organizmu, więc raczej nie wykonujmy jej 
każdego dnia (zdecydowanie nie na po-
czątku przygody z Tabatą), a jedynie kilka 
razy w tygodniu. Zalecane jednak jest, by 
w dniu, kiedy robimy trening, nie wykony-
wać już innych ćwiczeń fizycznych – biega-
nie, pływanie czy zumba nie wchodzą za-
tem w grę. Dzięki temu organizm ma szansę 
się zregenerować. Jak już wspomniałam, 
Tabata nie jest zalecana osobom począt-
kującym i zupełnie pozbawionym kondycji, 
tym bardziej że ćwiczenia są wykonywane 
w szybkim tempie i powinny być wykony-
wane poprawnie technicznie – minimalizu-
je to ryzyko urazu.

Czy metoda Tabaty jest dla wszystkich? 
Niestety nie. Osoby, które mają bardzo sła-
bą kondycję, dużą nadwagę, problemy ze 
stawami, niską wydolność lub zmagają się 
z poważniejszymi wadami serca i układu 
oddechowo-krążeniowego, problemami ci-
śnieniowymi (nadciśnienie) i innymi scho-
rzeniami, przy których nie jest zalecany 

wzmożony wysiłek, powinny zrezygnować 
z Tabaty, gdyż niesie ona dla nich zbyt duże 
ryzyko. Jeśli jednak należysz do grupy osób, 
które z tej metody mogą korzystać, sprawi 
ci ona z pewnością wielką przyjemność. 
Warto tak ułożyć swój plan treningowy, aby 
pierwszym widocznym efektem była popra-
wa ogólnej kondycji organizmu. Dopiero 
wtedy można przejść do bardziej intensyw-
nych ćwiczeń, które przełożą się już na na-
prawdę szybki i docelowy efekt – poprawę 
ogólnej wydolności, a także utratę wagi.

 

• 5-minutowa rozgrzewka, np. 15 przy-
siadów, 15 skłonów tułowia, 15 skrętów 
tułowia, 1 minuta skakania na skakance, 
1 minuta biegu w miejscu;

• Runda 1
20 sekund pompek, 10 sekund odpoczyn-
ku, 20 sekund pompek, 10 sekund odpo-
czynku;

• Runda 2
20 sekund skakania na skakance, 10 se-
kund odpoczynku, 20 sekund biegu 
w miejscu, 10 sekund odpoczynku;

• Runda 3
20 sekund brzuszków, 10 sekund odpo-
czynku, 20 sekund brzuszków, 10 sekund 
odpoczynku;

• Runda 4
20 sekund przysiadów z wyskokiem, 10 se-
kund odpoczynku, 20 sekund przysiadów 
z wyprostowanymi rękami, 10 sekund od-
poczynku.

Pamiętajmy, że trening Tabata trzeba roz-
począć lekką rozgrzewką, a zakończyć ćwi-
czeniami rozciągającymi i rozluźniającymi 
mięśnie! Osoby ćwiczące tą metodą prze-
konują na forach internetowych, że najważ-
niejszym efektem trenowania Tabaty jest 
szybki ubytek tkanki tłuszczowej. Szacuje 
się, że 4-minutowy trening pozwala spalić 
3 razy więcej tłuszczu niż tradycyjne ćwi-
czenia aerobowe. Szybkość pojawienia się 
efektów w dużej mierze zależy od regular-
ności treningów oraz rodzaju stosowanych 
ćwiczeń. Im więcej sesji treningowych i im 
są one dłuższe, tym lepsze rezultaty. 

Do dzieła!

Anna Albingier
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Pomidor nie od razu zyskał popularność. 
Na początku uważano go za roślinę trują-
cą – a to sprawą specyficznego zapachu 
i czerwonego zabarwienia owoców. Nawet 
w „Historii roślin” z 1578 r. znajdujemy 
wzmiankę, że „To dziwna roślina, niespoty-
kana w tym kraju poza ogrodami niektórych 
zielarzy […], niebezpiecznie jej zażywać”. 
Były zatem hodowane w ogrodach, a to ze 
względu na… dekoracyjny wygląd krzewów!

Dopiero gdy przekonano się, że pomidor 
jest nie tylko jadalny, ale i niezwykle smacz-
ny, zaczęła się jego zawrotna kariera. Odkąd 
pomidory spożywane są w tak dużych ilo-
ściach, Hiszpanie i Włosi toczą ciągły spór 
o to, kto pierwszy wprowadził je do kuchni.

Odkrycie tego warzywa zawdzięczamy wy-
prawom Kolumba do Ameryki Południowej. 
Sadzonki zostały przywiezione z terenów 
Andów, gdzie uprawą pomidorów zajmowa-
li się Indianie. Dla Azteków był to xitomatl, 

czyli „duży, pulchny owoc”, i stąd też wzięły 
się jego nazwy występujące w innych języ-
kach, jak również spotykane czasem w Pol-
sce określenie „tomaty”.
 
We Francji pomidory to pomme d’amour, 
czyli jabłka miłości. Z kolei polska nazwa wy-
wodzi się z języka włoskiego i powstała od 
słów pomi dei mori, czyli jabłka wrzosowisk. 

 

Pomidory są niskokaloryczne i z tego wzglę-
du bardzo polecane w czasie diety – 100 g 
zawiera jedynie 18 kcal, a to dlatego, że 
w 90 proc. składają się z wody. Warzywa 
te zawierają mało cukru – jedynie słodsze 
odmiany żółte mają go więcej. 

Warzywa te są bardzo dobrym źródłem 
potasu, beta-karotenu, witamin z grupy B, 
C i E oraz kwasu foliowego (zalecanego do 
przyjmowania kobietom w ciąży), a także 
kwasu szczawiowego. Zawierają wiele mi-
kroelementów: wapń, sód, magnez, man-
gan, żelazo, cynk, kobalt, miedź, fosfor, 
fl uor i jod. 

Pomidory to również bogactwo likopenu, 
czyli przeciwutleniacza, który zapobiega za-
chorowaniu na nowotwory. Najwięcej liko-
penu znajduje się bezpośrednio pod skórką 
i w pestkach. Co ciekawe, po obróbce ter-
micznej likopen zmienia swoją postać i jest 
lepiej przyswajalny. Należy jedynie pamiętać, 
aby pomidory spożywać z dodatkiem tłusz-
czu – najlepiej oliwy – w której likopen się 
rozpuszcza, zwiększając swoją przyswajal-
ność. 

Potwierdzają to wyniki najnowszych badań 
z 2015 r., przeprowadzonych przez hiszpań-
skich badaczy. Twierdzą oni, że smażenie 

i duszenie prowadzi do koncentracji likope-
nu i innych witamin. Regularne spożywanie 
pomidorów oraz przetworów z nich zrobio-
nych znacząco obniża ryzyko zachorowania 
na nowotwór prostaty (nawet o 50 proc.), 
jelita grubego, jajników, a nawet dość rzad-
ko występującego raka wątroby.

Pomidory działają również odświeżająco i to-
nizująco na wątrobę, a przez to na cały or-
ganizm. Dzięki dużej zawartości olejków ete-
rycznych poprawiają procesy trawienne. Są 
również bogatym źródłem roślinnej melato-
niny, czyli hormonu regulującego sen, a przez 
to poprawiającego nasze samopoczucie.

Kolejnym cennym składnikiem jest reswe-
ratrol, czyli związek fenolowy występujący 
także w czerwonym winie, który opóźnia 
procesy starzenia i hamuje stany zapalne. 
Resweratrol obniża również poziom cukru 
we krwi i zmniejsza apetyt – i z tego powo-
du pomidory są polecane osobom na diecie 
i chorym na cukrzycę.

Pomidory to naprawdę pyszne i… niebez-
pieczne warzywa. W hiszpańskim mieście 
Buñol w prowincji Walencja rokrocznie od-
bywa się wielka walka na pomidory! To tak 
zwana toma� na, podczas której uczestnicy, 
a jest ich co roku około 30 tys., obrzucają 
się kilkoma tonami soczystych pomidorów. 
Na tę okazję wykorzystuje się specjalną tań-
szą i mniej smaczną odmianę tych warzyw. 

Bitwa trwa godzinę, ale zanim się rozpocznie, 
ulice starannie zabezpiecza się przed zabru-
dzeniami. Walka zaczyna się w momencie, 
gdy pierwszy śmiałek wdrapie się na spe-
cjalny pal wysmarowany masłem i dosięgnie 
zawieszonej na szczycie hiszpańskiej szynki. 

1 kg mięsistych pomidorów
1 ząbek czosnku
łyżka oliwy
1 łyżeczka oregano
pół łyżeczki soli
pół łyżeczki pieprzu

Pomidory sparzyć, a następnie obrać ze 
skórki i wydrążyć miejsca po gałązce. Na 
patelni podsmażyć wyciśnięty ząbek czo-
snku, a potem dodać pomidory i pozosta-
łe przyprawy. Całość dusić około godziny 
do odparowania nadmiaru wody, często 
mieszając. Na koniec sos można rozgnieść 
praską do ziemniaków. Jeszcze gorący sos 
można przełożyć do słoików i po zapastery-
zowaniu przechowywać całą zimę. 

Agnieszka Strzałka

Pomidory świetnie komponują się z bazylią czy awokado, ale rów-nież z jogurtem i każdym serem: fetą, mozzarellą czy twarogiem. Można je wykorzystać na wiele sposobów: do zupy, pizzy, sosu do spaghetti – jak i przyozdobić nimi tradycyjną kanapkę. Są także wyjątkowo wdzięcznym warzy-wem do przetworów. Ale pyszne będą też ususzone w domowych warunkach pomidory, zalane na-stępnie dobrej jakości oliwą z czo-snkiem i ziołami.

Jest wiele sposobów na ich kla-syfikację, np. ze względu na sposób uprawy (szklarniowe, gruntowe, uprawiane pod folią) lub wielkość owoców (drobno-, średnio- i wielkoowocowe). Choć zwykle kojarzymy je z czerwienią, pomidory są również: malinowe, zielone, żółte, pomarańczowe, a nawet czarne i czekoladowe oraz w paski, czyli tygrysie!

Już w latach 60. ubiegłego wieku Kabaret Starszych Panów wychwalał 
pomidory i rozpływał się nad ich wyjątkowym smakiem i aromatem. 
Obecnie trudno to sobie wyobrazić, ale piosenka pochodzi z czasów, 
kiedy pomidory dostępne były w sklepach tylko sezonowo, a nie tak jak 

teraz, przez okrągły rok! Z drugiej strony występujące wtedy pomidory zde-
cydowanie lepiej smakowały od udoskonalanych i modyfi kowanych odmian, 
które możemy dziś kupić.

• do suszenia – podłużne, San Marzano
• do przecieru – bawole serca, 

podłużne, Gargamele
• do marynowania – żółte, zielone, 

tygrysie, daktylowe
• do smażenia – paprykowe, daktylowe,

 zielone
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Konsul, Syriusz, Prymus, Kmicic, Złoty Oża-
rowski, Bazalt, Jokato… wszystko to odmia-
ny pomidorów. Mało kto zdaje sobie spra-
wę z tego, że jest ich kilkaset! Jedne nadają 
się na przetwory, inne do suszenia, jeszcze 
inne są najlepsze do zjedzenia na świeżo.

Najbardziej cenne są odmiany dawne, 
o różnorodnych, niekształtnych owo-
cach, czasem nadgryzionych przez owady. 
Charakteryzują się dużą różnorodnością 
kształtu i wielkości owoców w obrębie 
jednego krzaka. Jednak zdecydowanie 
przodują smakiem i aromatem przed od-
mianami współczesnymi i modyfi kowany-
mi genetycznie.

W Polsce zachowało się stosunkowo dużo 
przepysznych dawnych odmian pomidora, 
ale im bardziej na zachód Europy, tym wię-
cej pomidorów modyfi kowanych. To właśnie 
dlatego w krajach Europy Zachodniej można 
zauważyć trend poszukiwania dawnych od-
mian i próby powrotu do ich uprawy. 

Zdecydowanie do najlepszych pomidorów 
należą: malinowe, bawole serca, śliwkowe 
i bycze rogi. Wszystkie mają intensywny 
smak, wspaniały zapach i najważniejsze – 
są to odmiany niemodyfi kowane.

Na zachodzie Europy z dawnych odmian 
znajdujemy m.in. Brandywine, pomidor 
o dużych owocach i niejednolitym wybar-
wieniu, bardzo smaczny i mięsisty. 

Pomidory z rodziny Moscow są odporne na 
choroby. Zalicza się je do odmian czarnych, 
gdyż intensywna czerwień owocu sprawia 
wrażenie, jakby pomidor był czarny! 

Black Plum to z kolei pomidorki koktajlowe 
o szkarłatnym wybarwieniu, łatwe w upra-
wie nawet w warunkach balkonowych. 

Bawole serca to chyba najbardziej charak-
terystyczne pomidory – wielkoowocowe, 
o karbowanym kształcie przypominającym 
właśnie serce. Są bardzo mięsiste, o słod-
kim miąższu z małą ilością pestek, deli-
katnej strukturze i cienkiej skórce. Są tak 
smaczne, że najlepiej jeść je na surowo. Ta 
odmiana chętnie jest uprawiana na terenie 
Małopolski, gdzie żyzne gleby dają wyjąt-
kowo bogate zbiory. Bawole serca idealnie 
nadają się na chłodniki, zupy i przeciery. 

San Marzano to pomidory gruszkowe o cha-
rakterystycznym podłużnym kształcie. Ich 
nazwa pochodzi od włoskiego miasteczka, 
z którego się wywodzą. Są bardzo smacz-
ne, zawierają mało pestek i mają intensyw-
ny czerwony kolor. Zachowują swój kształt 
nawet po ugotowaniu, dlatego doskonale 
nadają się na przetwory w całości – jako 
konserwowe lub kiszone. To również pomi-
dory często wykorzystywane do suszenia. 

Gargamele to bardzo duże pomidory o wa-
dze dochodzącej często do 700 g. Po prze-
krojeniu pozostają zwarte i nie wypływa 
z nich woda. Ze względu na wielkość i ma-
sywność idealnie nadają się do faszerowa-
nia, np. mięsem lub kaszami. 

Pomidorki koktajlowe to odmiany zdecy-
dowanie dla niejadków. Są małe i występu-
ją w wielu kolorach, co bardzo podoba się 
dzieciom. Pomidorki te dobrze komponują 
się z mozzarellą, a także nadają się do sała-
tek i do dekoracji dań. 
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Pomidor nie od razu zyskał popularność. 
Na początku uważano go za roślinę trują-
cą – a to sprawą specyficznego zapachu 
i czerwonego zabarwienia owoców. Nawet 
w „Historii roślin” z 1578 r. znajdujemy 
wzmiankę, że „To dziwna roślina, niespoty-
kana w tym kraju poza ogrodami niektórych 
zielarzy […], niebezpiecznie jej zażywać”. 
Były zatem hodowane w ogrodach, a to ze 
względu na… dekoracyjny wygląd krzewów!

Dopiero gdy przekonano się, że pomidor 
jest nie tylko jadalny, ale i niezwykle smacz-
ny, zaczęła się jego zawrotna kariera. Odkąd 
pomidory spożywane są w tak dużych ilo-
ściach, Hiszpanie i Włosi toczą ciągły spór 
o to, kto pierwszy wprowadził je do kuchni.

Odkrycie tego warzywa zawdzięczamy wy-
prawom Kolumba do Ameryki Południowej. 
Sadzonki zostały przywiezione z terenów 
Andów, gdzie uprawą pomidorów zajmowa-
li się Indianie. Dla Azteków był to xitomatl, 

czyli „duży, pulchny owoc”, i stąd też wzięły 
się jego nazwy występujące w innych języ-
kach, jak również spotykane czasem w Pol-
sce określenie „tomaty”.
 
We Francji pomidory to pomme d’amour, 
czyli jabłka miłości. Z kolei polska nazwa wy-
wodzi się z języka włoskiego i powstała od 
słów pomi dei mori, czyli jabłka wrzosowisk. 

 

Pomidory są niskokaloryczne i z tego wzglę-
du bardzo polecane w czasie diety – 100 g 
zawiera jedynie 18 kcal, a to dlatego, że 
w 90 proc. składają się z wody. Warzywa 
te zawierają mało cukru – jedynie słodsze 
odmiany żółte mają go więcej. 

Warzywa te są bardzo dobrym źródłem 
potasu, beta-karotenu, witamin z grupy B, 
C i E oraz kwasu foliowego (zalecanego do 
przyjmowania kobietom w ciąży), a także 
kwasu szczawiowego. Zawierają wiele mi-
kroelementów: wapń, sód, magnez, man-
gan, żelazo, cynk, kobalt, miedź, fosfor, 
fl uor i jod. 

Pomidory to również bogactwo likopenu, 
czyli przeciwutleniacza, który zapobiega za-
chorowaniu na nowotwory. Najwięcej liko-
penu znajduje się bezpośrednio pod skórką 
i w pestkach. Co ciekawe, po obróbce ter-
micznej likopen zmienia swoją postać i jest 
lepiej przyswajalny. Należy jedynie pamiętać, 
aby pomidory spożywać z dodatkiem tłusz-
czu – najlepiej oliwy – w której likopen się 
rozpuszcza, zwiększając swoją przyswajal-
ność. 

Potwierdzają to wyniki najnowszych badań 
z 2015 r., przeprowadzonych przez hiszpań-
skich badaczy. Twierdzą oni, że smażenie 

i duszenie prowadzi do koncentracji likope-
nu i innych witamin. Regularne spożywanie 
pomidorów oraz przetworów z nich zrobio-
nych znacząco obniża ryzyko zachorowania 
na nowotwór prostaty (nawet o 50 proc.), 
jelita grubego, jajników, a nawet dość rzad-
ko występującego raka wątroby.

Pomidory działają również odświeżająco i to-
nizująco na wątrobę, a przez to na cały or-
ganizm. Dzięki dużej zawartości olejków ete-
rycznych poprawiają procesy trawienne. Są 
również bogatym źródłem roślinnej melato-
niny, czyli hormonu regulującego sen, a przez 
to poprawiającego nasze samopoczucie.

Kolejnym cennym składnikiem jest reswe-
ratrol, czyli związek fenolowy występujący 
także w czerwonym winie, który opóźnia 
procesy starzenia i hamuje stany zapalne. 
Resweratrol obniża również poziom cukru 
we krwi i zmniejsza apetyt – i z tego powo-
du pomidory są polecane osobom na diecie 
i chorym na cukrzycę.

Pomidory to naprawdę pyszne i… niebez-
pieczne warzywa. W hiszpańskim mieście 
Buñol w prowincji Walencja rokrocznie od-
bywa się wielka walka na pomidory! To tak 
zwana toma� na, podczas której uczestnicy, 
a jest ich co roku około 30 tys., obrzucają 
się kilkoma tonami soczystych pomidorów. 
Na tę okazję wykorzystuje się specjalną tań-
szą i mniej smaczną odmianę tych warzyw. 

Bitwa trwa godzinę, ale zanim się rozpocznie, 
ulice starannie zabezpiecza się przed zabru-
dzeniami. Walka zaczyna się w momencie, 
gdy pierwszy śmiałek wdrapie się na spe-
cjalny pal wysmarowany masłem i dosięgnie 
zawieszonej na szczycie hiszpańskiej szynki. 

1 kg mięsistych pomidorów
1 ząbek czosnku
łyżka oliwy
1 łyżeczka oregano
pół łyżeczki soli
pół łyżeczki pieprzu

Pomidory sparzyć, a następnie obrać ze 
skórki i wydrążyć miejsca po gałązce. Na 
patelni podsmażyć wyciśnięty ząbek czo-
snku, a potem dodać pomidory i pozosta-
łe przyprawy. Całość dusić około godziny 
do odparowania nadmiaru wody, często 
mieszając. Na koniec sos można rozgnieść 
praską do ziemniaków. Jeszcze gorący sos 
można przełożyć do słoików i po zapastery-
zowaniu przechowywać całą zimę. 

Agnieszka Strzałka

Pomidory świetnie komponują się z bazylią czy awokado, ale rów-nież z jogurtem i każdym serem: fetą, mozzarellą czy twarogiem. Można je wykorzystać na wiele sposobów: do zupy, pizzy, sosu do spaghetti – jak i przyozdobić nimi tradycyjną kanapkę. Są także wyjątkowo wdzięcznym warzy-wem do przetworów. Ale pyszne będą też ususzone w domowych warunkach pomidory, zalane na-stępnie dobrej jakości oliwą z czo-snkiem i ziołami.

Jest wiele sposobów na ich kla-syfikację, np. ze względu na sposób uprawy (szklarniowe, gruntowe, uprawiane pod folią) lub wielkość owoców (drobno-, średnio- i wielkoowocowe). Choć zwykle kojarzymy je z czerwienią, pomidory są również: malinowe, zielone, żółte, pomarańczowe, a nawet czarne i czekoladowe oraz w paski, czyli tygrysie!

Już w latach 60. ubiegłego wieku Kabaret Starszych Panów wychwalał 
pomidory i rozpływał się nad ich wyjątkowym smakiem i aromatem. 
Obecnie trudno to sobie wyobrazić, ale piosenka pochodzi z czasów, 
kiedy pomidory dostępne były w sklepach tylko sezonowo, a nie tak jak 

teraz, przez okrągły rok! Z drugiej strony występujące wtedy pomidory zde-
cydowanie lepiej smakowały od udoskonalanych i modyfi kowanych odmian, 
które możemy dziś kupić.

• do suszenia – podłużne, San Marzano
• do przecieru – bawole serca, 

podłużne, Gargamele
• do marynowania – żółte, zielone, 

tygrysie, daktylowe
• do smażenia – paprykowe, daktylowe,

 zielone
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Konsul, Syriusz, Prymus, Kmicic, Złoty Oża-
rowski, Bazalt, Jokato… wszystko to odmia-
ny pomidorów. Mało kto zdaje sobie spra-
wę z tego, że jest ich kilkaset! Jedne nadają 
się na przetwory, inne do suszenia, jeszcze 
inne są najlepsze do zjedzenia na świeżo.

Najbardziej cenne są odmiany dawne, 
o różnorodnych, niekształtnych owo-
cach, czasem nadgryzionych przez owady. 
Charakteryzują się dużą różnorodnością 
kształtu i wielkości owoców w obrębie 
jednego krzaka. Jednak zdecydowanie 
przodują smakiem i aromatem przed od-
mianami współczesnymi i modyfi kowany-
mi genetycznie.

W Polsce zachowało się stosunkowo dużo 
przepysznych dawnych odmian pomidora, 
ale im bardziej na zachód Europy, tym wię-
cej pomidorów modyfi kowanych. To właśnie 
dlatego w krajach Europy Zachodniej można 
zauważyć trend poszukiwania dawnych od-
mian i próby powrotu do ich uprawy. 

Zdecydowanie do najlepszych pomidorów 
należą: malinowe, bawole serca, śliwkowe 
i bycze rogi. Wszystkie mają intensywny 
smak, wspaniały zapach i najważniejsze – 
są to odmiany niemodyfi kowane.

Na zachodzie Europy z dawnych odmian 
znajdujemy m.in. Brandywine, pomidor 
o dużych owocach i niejednolitym wybar-
wieniu, bardzo smaczny i mięsisty. 

Pomidory z rodziny Moscow są odporne na 
choroby. Zalicza się je do odmian czarnych, 
gdyż intensywna czerwień owocu sprawia 
wrażenie, jakby pomidor był czarny! 

Black Plum to z kolei pomidorki koktajlowe 
o szkarłatnym wybarwieniu, łatwe w upra-
wie nawet w warunkach balkonowych. 

Bawole serca to chyba najbardziej charak-
terystyczne pomidory – wielkoowocowe, 
o karbowanym kształcie przypominającym 
właśnie serce. Są bardzo mięsiste, o słod-
kim miąższu z małą ilością pestek, deli-
katnej strukturze i cienkiej skórce. Są tak 
smaczne, że najlepiej jeść je na surowo. Ta 
odmiana chętnie jest uprawiana na terenie 
Małopolski, gdzie żyzne gleby dają wyjąt-
kowo bogate zbiory. Bawole serca idealnie 
nadają się na chłodniki, zupy i przeciery. 

San Marzano to pomidory gruszkowe o cha-
rakterystycznym podłużnym kształcie. Ich 
nazwa pochodzi od włoskiego miasteczka, 
z którego się wywodzą. Są bardzo smacz-
ne, zawierają mało pestek i mają intensyw-
ny czerwony kolor. Zachowują swój kształt 
nawet po ugotowaniu, dlatego doskonale 
nadają się na przetwory w całości – jako 
konserwowe lub kiszone. To również pomi-
dory często wykorzystywane do suszenia. 

Gargamele to bardzo duże pomidory o wa-
dze dochodzącej często do 700 g. Po prze-
krojeniu pozostają zwarte i nie wypływa 
z nich woda. Ze względu na wielkość i ma-
sywność idealnie nadają się do faszerowa-
nia, np. mięsem lub kaszami. 

Pomidorki koktajlowe to odmiany zdecy-
dowanie dla niejadków. Są małe i występu-
ją w wielu kolorach, co bardzo podoba się 
dzieciom. Pomidorki te dobrze komponują 
się z mozzarellą, a także nadają się do sała-
tek i do dekoracji dań. 
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Geuze raz!
Jeśli lubicie oryginalne piwa typu geuze, nie 
może was zabraknąć w Beersel, gdzie trunku 
z pewnością będzie pod dostatkiem. Ta sta-
ra (pierwsze wzmianki o niej pochodzą już 
z 847 r.!) i przepiękna miejscowość może po-
chwalić się dobrze zachowanym i dostępnym 
dla turystów średniowiecznym zamkiem oraz 
browarem Oud Beersel, który oferuje kufelek 
dla spragnionych wędrowców. Jesienią ofer-
ta turystyczna Beersel nieco się rozszerza: 
22 września, 27 października i 16 listopada 
można bowiem od godziny 14.00 udać się na 
wycieczkę z przewodnikiem, który oprowadzi 
nas po zamku, a następie zabierze na odkry-
wanie zakamarków browaru. Jeśli macie ocho-
tę po spacerze oddać się degustacji, możecie 
jeszcze zarezerwować miejsca przez stronę  
www.vzwdegeuzen.be/activiteit/castle_bre-
wery/. Bilet kosztuje 15 euro i pokrywa nie tyl-
ko wstęp, ale także koszty trunków. 

Fani geuze powinni też zapisać w swoich no-
tesikach nazwę Cantillon. Ten znajdujący się 
w Anderlechcie browar również oferuje wizyty 
miłośnikom piw lambic. Ceny biletów wahają się 
od 6 euro za opcję grupową z przewodnikiem 
(tu trzeba dodatkowo doliczyć 60 euro kosztów 
oprowadzenia) do 9,5 euro za pojedynczy bilet  
(www.cantillon.be/visites). Oczywiście i tu 
mamy okazję spróbować oryginalnego geuze 
i poczuć atmosferę browaru z tradycjami. 

Jeśli nabierzecie ochoty na wyprawy śladami 
piw lambicznych, do których należy geuze, pa-
miętajcie, żeby upewnić się co do oryginalności 
produkowanego trunku. Niektórzy producenci 
(zwłaszcza masowi) starają się nieco przytłumić 
naturalny kwaskowaty smak tego rodzaju piwa 
i dodają do niego przeróżne osładzacze. Warto 
zatem popytać i poszukać, żeby nie dać się wys-
trychnąć na dudka. 

Bruksela, Leuven i nie tylko…  
ze smakiem!
Od 6 do 8 września na Grand-Place w Brukseli 
będzie trwał Weekend Piwa. Co roku wydarzenie 
przyciąga tłumy chętnych, którzy mogą spróbo-
wać ciekawych gatunków tego trunku, propono-
wanych przez wiele mniejszych i większych bro-
warów. Warto się wybrać!

Piwnym szlakiem przez Belgię
Czekolada, piwo, wafle (zwane też goframi) i frytki – z tym kojarzy się nam Belgia. Mieszkańcy tego małego, ale 
przecudownego i smakowitego kraju już dawno zdali sobie sprawę, że na tych towarach eksportowych można 
rozkręcić niezły turystyczny biznes. Popularne w ostatnim czasie są zwłaszcza tak zwane „beer trips”, czyli wyprawy 
piwne, które można zaplanować jako jednodniową lub dłuższa przygodę (warto odwiedzić 
stronę www.belgianbeerme.com, która specjalizuje się w takich wycieczkach). Niemal 
w każdym mieście i miasteczku można znaleźć jakiś browar, a więc 
możliwości zwiedzania i smakowania jest wiele.

Beer Museum, które zostało otwarte dla pu-
bliczności w 1994 r. jako rezultat działalności 
11 pasjonatów piwa. Już trzy lata wcześniej 
zaczęli oni kolekcjonować butelki, kuf le, 
a z czasem i wszystko inne, co z piwem i pi-
wowarstwem jest związane. W każdą środę 
i sobotę od godziny 14.00 do 18.00 miłośnicy 
złotego trunku mogą zatem podziwiać niezwy-
kłą kolekcję, która powiększyła się o maszyny 
browarnicze, plakaty i wiele innych fanta-
stycznych rzeczy. Jeśli zaś wolicie spokojnie 
posłuchać o tradycjach browarniczych i po-
rozmawiać o ulubionych odmianach, wybierz-
cie się do Muzeum Belgijskiego Browarnic-
twa, które swoją siedzibę ma w Brukseli, przy 
Grand-Place 10. 

Nie sposób wymienić wszystkich piwnych 
belgijskich atrakcji. Żeby je poznać, warto 
skorzystać z rad umieszczanych w internecie.  
Ja osobiście chętnie zaglądam na stronę  
vinepair.com  oraz na por tale Toerisme  
Vlanderen i walloniebelgietoerisme.be. Moż-
na tam oczywiście znaleźć też wiele innych 
ciekawych porad dla turystów oraz informacje 
o wydarzeniach, na które warto się wybrać. 
Koneserzy smaku również się nie zawiodą, do 
dzieła zatem! Smacznego i miłych wycieczek!

Anna Albingier 

Z kolei 
5 i 19 października
o godz. 14.00 na Grote
Markt (Rynek z ratuszem) w Leuven moż-
na za 20 euro nie tylko zwiedzić z wykwalifiko-
wanym przewodnikiem jedno z najpiękniejszych 
miast Flandrii, ale także posmakować jego wy-
jątkowej kuchni. Dzięki staraniom lokalnej spo-
łeczności oraz wsparciu Centrum Turystycznego 
można napić się lokalnego piwa oraz spróbować 
wyśmienitego sera, który najlepiej smakuje w to-
warzystwie kufelka i po udanym spacerze. Tu tak-
że konieczna jest rezerwacja miejsca! Jeśli mało 
będzie wam wrażeń smakowych, zawsze możecie 
wstąpić do baru The Capital, gdzie zgromadzono 
jedną z największych kolekcji rodzajów i gatun-
ków piw z całego świata dostępnych na rynku. 

Już bez przewodnika i bez rezerwacji można 
zwiedzić Antwerpię, odwiedzając przy okazji 
jeden z większych i ważniejszych piwnych festi-
wali Modeste Beer Festival, który trwa od 5 do 
6 października. To nie jest wydarzenie na miarę 
Oktoberfest, ale warto je zaznaczyć w kalenda-
rzu z kilku względów. Po pierwsze to festiwal 
poświęcony małym browarom, można zatem 
popróbować piw produkowanych na mniejszą 
skalę, o wyjątkowym, niespotykanym smaku. 
Po drugie nie ma tam miejsca na walanie się 
po chodnikach i upijanie do nieprzytomności – 
można więc wybrać się tam bez obawy o swoje 
bezpieczeństwo. Po trzecie wydarzeniu towarzy-
szą też inne degustacje, co pomaga w rozwija-
niu smaku i poznawaniu kultury belgijskiej. 

Muzeum smaku
Nie będzie chyba zaskoczeniem, że w Belgii 
działa również muzeum piwa. Jeśli lubicie 
kameralne zwiedzanie, warto wybrać się do 
Brukseli, gdzie działa prężnie Schaerbeek 
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Flamandzkie ubezpie-
czenie opiekuńcze
Flamandzkie ubezpieczenie opiekuńcze wspiera fi nansowo 
osoby potrzebujące opieki oraz mieszkańców domów seniora. 
Wsparcie to jest możliwe dzięki corocznym składkom.

Dla kogo przeznaczone jest fl amandzkie ubez-
pieczenie opiekuńcze?
Wspiera ono fi nansowo osoby potrzebujące opieki oraz miesz-
kańców domów seniora. Ubezpieczenie wypłaca miesięcznie stałą 
kwotę (min. 130 euro) na koszty pozamedyczne dla osób, które:
• potrzebują stałej opieki i pozostają w domu,
• mieszkają w akredytowanym domu seniora lub ośrodku opieki 

psychiatrycznej.

Czy przynależność do kasy opiekuńczej i opła-
canie składek jest obowiązkowe?
Osoby mieszkające we Flandrii (lub w kraju członkowskim Unii Eu-
ropejskiej i pracujące we Flandrii) mają obowiązek przyłączyć się do 
akredytowanej kasy opiekuńczej wraz z ukończeniem 26. roku życia. 
CM ma własną kasę opiekuńczą.

Co roku należy opłacać składkę w wysokości 50 euro (lub 25 euro 
w przypadku osób, którym 1 stycznia poprzedniego roku przysługi-
wało prawo do zwiększonego wkładu fi nansowego ubezpieczyciela 
zdrowotnego).

Jakie są konsekwencje niepłacenia składek lub 
ich nieterminowego bądź niepełnego płacenia?
Składki na ubezpieczenie opiekuńcze należy opłacać każdego roku, 
najpóźniej 30 kwietnia. Niepłacenie składek lub niepełne ich opłaca-
nie (nawet jeśli lata nie następują po sobie) zagrożone jest grzywną 
w wysokości do 250 euro.

Ponadto, w przypadku prawa do zasiłku opiekuńczego, za każdy 
nieopłacony rok następuje jego zawieszenie na cztery miesiące.

Jak ubiegać się o zasiłek opiekuńczy?
Należy bezzwłocznie przesłać wniosek do kasy opiekuńczej CM. 
Formularz wniosku można pobrać ze strony www.zorgverzekering.
be lub uzyskać w oddziale CM.

Uwaga: wniosek można złożyć jedynie, jeśli corocznie opłacali 
państwo składki.

W jaki sposób należy złożyć wniosek?
• Rezydenci akredytowanych domów seniora lub ośrodków opieki 

psychiatrycznej:
Do kasy opiekuńczej CM należy wysłać formularz „Wniosek o 
zasiłek na opiekę rezydencjalną” (Aanvraag van een tegemoetko-
ming voor residentiële zorg). Wymagane jest również zaświad-
czenie z ośrodka, w którym się przebywa.

• Osoby pozostające pod opieką w domu:
Do kasy opiekuńczej CM należy wysłać formularz „Wniosek o za-
siłek na opiekę nieformalną i rodzinną” (Aanvraag van een tege-
moetkoming voor mantel- en thuiszorg). Potrzebę opieki można 
udowodnić, przedstawiając zaświadczenie o wymaganej opiece 
(w formularzu zgłoszeniowym można znaleźć listę uznawanych 
dokumentów). W przypadku braku uznawanego zaświadczenia 
zostanie przeprowadzone badanie.

Po złożeniu wniosku kasa opiekuńcza CM oceni, czy przysługuje 
państwu prawo do świadczenia opiekuńczego. O decyzji zostaną 
państwo powiadomieni listownie.

Polski konsultant w Brukseli

Jeśli potrzebujesz więcej informacji 
nt. ubezpieczenia zdrowotnego w 
CM, skontaktuj się z konsultantem: 
0473 52 05 55, 
Polska.smb@cm.be
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BO CYKADY SĄ ZA GŁOŚNE 
Burmistrz miasteczka Beausset we francuskim 
regionie Var ujawnił, że dwóch turystów zgłosiło 
się do niego z oficjalną skargą na cykady. Te owa-
dy ujawniają się latem w niemal wszystkich kra-
jach południowej Europy, bo to czas ich rytuałów 
godowych, podczas których wydają przenikliwe 
dźwięki. W skardze do burmistrza Georges’a Fer-
rero turyści domagali się wyeliminowania cykad 
przy użyciu środków owadobójczych. Ferrero 
zwrócił uwagę, że cykady są symbolem tej części 
Francji i nie ma mowy o ich eliminowaniu. Ale 
oficjalna skarga oznacza oficjalną drogę reakcji 
na nią. A przecież urzędy i sądy mają poważniej-
sze sprawy na głowach niż to, że komuś prze-
szkadza piejący kogut, dzwonki krów, dzwony 
kościelne czy szczekające psy. I dlatego burmistrz 
miasteczka Gironde, Bruno Dionis, zdecydował 
się na konkretne kroki. W otwartym liście do 
parlamentarzystów zaproponował, aby wszyst-
kie „odgłosy” natury i sielskich krajobrazów 
zostały uznane za narodowe dziedzictwo. Tym 
samym – prawnie chronione i uniemożliwiające 
zaskarżenia ich do sądu. Stosowny projekt trafił 
do parlamentu. 

BO PRZEWODNIK BYŁ ZBYT BRZYDKI 
Biura justtheflight.co.uk i bonvoyage.uk ujaw-
niły niedawno pretensje turystów. Chyba jedną 
z najgłupszych była ta: „Nie byliśmy w stanie 
cieszyć się wycieczką, bo przewodnik był za 
brzydki. Nie można podziwiać pięknych wido-
ków, jeśli trzeba patrzeć na tak brzydką twarz”. 
Inni niezadowoleni wczasowicze zarzucali biu-
rom, że „na plaży było zbyt wielu grubych ludzi 
i to było ohydne”. To nie wszystko, bo pojawiła 
się i taka skarga: „Zwierzęta w zoo wyglądały na 
smutne, przez co nasze dzieci też były smutne. 
Czy naprawdę nie można wytresować zwie-
rząt, żeby się uśmiechały?” Pretensje o to, że 
nazwy ulic i oznakowania drogowe nie były po 
angielsku i „nie rozumiem, jak można się w tym 
połapać”, wydają się żartem. Ciekawiej robi się, 
kiedy ktoś narzeka, bo „nie było żadnego znaku 
ostrzegawczego, żeby nie decydować się na lot 
balonem, jeśli ma się lęk wysokości”. Zawsze 
też znajdzie się ktoś, kto obwini wszystkich in-
nych za to, że „lokalne kobiety były zbyt piękne 
i przez to czułam się niekomfortowo”. 

Wakacje się skończyły. Niektórzy wybrali wczasy pod gruszą, inni w kurortach, jeszcze inni wycieczki 
z przewodnikami. Ale okazuje się, że dla chcącego nic trudnego i zawsze będzie ktoś, kto znajdzie dziurę 
w całym, napisze skargę i nawet zażąda rekompensaty. Bardzo często pretensje są po prostu… głupie.

być zabronione. Mój mąż całymi dniami pa-
trzył na inne kobiety”. A co powiecie na… ryby 
w morzu? „Nikt nam nie powiedział, że w mo-
rzu będą ryby. Nasze dzieci były zszokowane”. 
Inni mieli pretensje o to, że na plaży było zbyt 
dużo piasku albo że broszury pokazywały pia-
sek żółty, a w rzeczywistości był biały. Niektó-
rzy narzekają, że w danym regionie jest zbyt 
wielu turystów. Tymczasem inne zmartwienie 
miała pewna para odwiedzająca Hiszpanię: „W 
okolicach było zbyt wielu Hiszpanów. Recep-
cjonistka mówiła po hiszpańsku, jedzenie było 
hiszpańskie…”. 

BO JEDZENIE BYŁO ZBYT OSTRE 
Jeśli jedziemy do egzotycznego dla nas kra-
ju, to musimy się liczyć z tym, że zaserwują 
nam lokalne posiłki. Jednak pewna turystka 
była „zupełnie zdegustowana”, bo „podczas 
wakacji w Indiach okazało się, że niemal każda 
restauracja serwowała curry. Nie lubię hindu-
skiego jedzenia”. Z kolei pewne małżeństwo 
zarezerwowało wypad do parku wodnego 
z basenami, zjeżdżalniami itp. Problem pole-
gał na tym, że… „nikt nam nie powiedział, że 
powinniśmy zabrać własne stroje kąpielowe 
i ręczniki”. W dodatku „na lokalnym rynku ku-
piliśmy markowe okulary przeciwsłoneczne, 
a później okazało się, że to podróbki”. Oczy ze 
zdziwienia przecierali też pracownicy pewne-
go biura turystycznego, kiedy przeczytali taką 
skargę: „lot z Jamajki zajął nam aż dziewięć 
godzin. Ciekawe, że Amerykanie mogli wrócić 
do swoich domów już po trzech. Dlaczego nie 
macie takich szybkich samolotów?!”.

Rodzime biura turystyczne, choć właściwym 
adresatem skarg są urzędy marszałkowskie, 
też mierzą się z cwaniactwem. Bo jak określić 
skargę o to, że ktoś stał godzinę w kolejce po 
lody „i nie było klimatyzacji na zewnątrz”? 
Albo gdy ktoś zażądał zwrotu pieniędzy, in-
formując biuro: „rezygnuję z jutrzejszej wy-
cieczki na Majorkę. Wracający stamtąd zna-
jomi poinformowali mnie, że nikt tam nie 
mówi po polsku”?... 

Filip Cuprych

BO SŁOŃ BYŁ ZBYT PODNIECONY 
Pretensje dotyczą też tego, że „Disneyland jest 
za bardzo nastawiony na turystów”, a „tydzień 
na safari to tylko antylopy i żadnych innych 
ciekawych zwierząt”. Ale niektórzy potrafią 
zrobić awanturę, bo wulkan nie był czynny: 
„Mówiliście, że miasto jest obok wulkanu. Po-
jechaliśmy tam. Nie widzieliśmy żadnej lawy. 
Jestem pewien, że to była po prostu góra”. Aż 
nagle pojawia się skarga, na którą chyba nikt 
nie jest w stanie zareagować. Biuro podróży 

Thomas Cook dostało oficjalnego maila od tu-
rysty, który wykupił wakacje w afrykańskim re-
zerwacie z widokiem na źródło wody, by móc 
oglądać dzikie zwierzęta przychodzące do 
wodopoju. Problem w tym, że zobaczył tam… 
zbytnio podnieconego słonia: „Ten widok zruj-
nował moją podróż poślubną, bo poczułem 
się mniej wartościowy jako mężczyzna”. 

BO ZASZŁAM W CIĄŻĘ 
Pewna turystka oskarżyła biuro podróży o to, 
że… zaszła w ciążę. Powód? „Razem z narze-
czonym zarezerwowaliśmy osobne łóżka. Wasz 
hotel przydzielił nam łóżko podwójne. To wasza 
wina, że zaszłam w ciążę. Nie stałoby się tak, 
gdybyście zapewnili nam łóżka, jakie zamówili-
śmy”. Ale to nie koniec kłopotów w związkach. 
Inna turystka miała pretensje o to, że na plaży 
dozwolone było opalanie topless. „Zniszczyli-
ście moje wakacje. Opalanie topless powinno 

BO W MORZU BYŁY RYBY...
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ANNA CIBOROWSKA 
DARMOWY KONCERT

gratis 
—

ZIMNA WOJNA 

—

—

KAMERDYNER 

—

KURIER

—

POLSI KRÓTKI 8+

gratis 
—

mini-festival i.k.v. Roeselare wyzwolone! 



• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone naj-
później do 31 grudnia 2019 r.

• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóź-
niej do 31 stycznia 2020 r.

• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 
2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od mie-
siąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lu-
tego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze 
na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 
2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane pra-
wo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobie-
rają świadczenia 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe 
dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., 
jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 
z wyrównaniem od lipca br.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest 
już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego 
rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samot-
nie wychowujących dziecko. Odpadła więc czasochłonna weryfi ka-
cja wymogu ustalenia alimentów.

Zmiany objęły również dzieci umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, 
regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz in-
terwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Dotychczas dodatek 
wychowawczy (w wysokości świadczenia wychowawczego) przy-
znawany był rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy 
dziecka, a w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego przyznawany był dodatek do zryczałtowanej kwoty, 
o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program objął 
także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. 

Nowe regulacje prawne umożliwią skorzystanie ze świadczenia 
500+ około 6,8 mln dzieci w całej Polsce.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
• Ustawy z dnia 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
   dzieci oraz niektórych innych ustaw,
• www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus
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Od 1 lipca 2019 r. weszły w życie zmiany w programie „Rodzina 
500+”, polegające na przyznaniu świadczenia wychowawczego 
w kwocie 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, 
bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Przypomnijmy, 
że do tego czasu rodzice bądź opiekunowie mogli ubiegać się o to 
świadczenie na drugie i kolejne dziecko, zaś w przypadku pierw-
szego dziecka świadczenie przysługiwało tylko przy uwzględ-
nieniu kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach 
otrzymywały wsparcie dla pierwszego lub jedynego dziecka przy 
spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł 
ne� o lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego. 

Wnioski przez internet za pośrednictwem kanałów bankowości 
elektronicznej, portalu Emp@� a oraz pla� ormy usług elektronicz-
nych ZUS można składać od 1 lipca, zaś od 1 sierpnia ruszyło przyj-
mowanie wniosków metodą tradycyjną – w urzędzie lub listownie. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, 
że pieniądze z programu 500+ trafi ą do rodzin prawdopodobnie 
w sierpniu i we wrześniu – z wyrównaniem od lipca.

Złożenie wniosku do końca września 2019 r. będzie gwarantowało 
wypłatę świadczenia z wyrównaniem, począwszy od lipca. Sa-
morządy będą miały trzy miesiące na wydanie decyzji w sprawie 
wypłaty świadczenia. Jeśli jednak rodzic dziecka złoży wniosek 
po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca 
złożenia wniosku.

Terminy wypłaty świadczeń uzależnione zostały od miesiąca, w któ-
rym zostanie złożony wniosek, i przedstawiają się następująco:

• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone naj-
później do 31 października 2019 r.

• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 li-
stopada 2019 r.
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Szanowni Państwo,

na łamach „Gazetki” pragniemy podzielić się z Państwem dobrą 
nowiną. Otóż pod koniec czerwca nasze Stowarzyszenie TRAMPO-
LINA zostało wpisane do belgijskiego rejestru sądowego i z ogrom-
ną przyjemnością możemy powiedzieć, że ofi cjalnie rozpoczynamy 
działalność na rzecz Polaków przebywających w Belgii. 

Naszą misją jest niesienie pomocy prawnej oraz psychologicznej 
osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 

W dziale prawnym znajdą Państwo wsparcie w ta-
kich sprawach, jak na przykład:
• prawo rodzinne (przemoc domowa, relacje z dziećmi, opieka nad

małoletnimi, kwes� e alimentacyjne, SECAL, uznanie ojcostwa itp.),
• prawo pracy (mobbing w miejscu zatrudnienia, pracownicy odde-

legowani, tzw. A1, świadczenia rodzinne i socjalne, kwes� e eme-
rytur i rent, przeniesienie świadczeń do Polski itp.),

• problemy z zadłużeniem oraz sprawy komornicze:
- osobiste (kredyty, FIDUCRE, opłaty za prąd, wodę, ogrzewanie, 
eksmisje),
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, associé 
ac� f, indépendant (zaległości składkowe PARTENA, SECUREX itp. 
oraz zaległości podatkowe).

Zakres pomocy psychologicznej obejmuje:
• terapię indywidualną (depresja, nerwica, wypalenie zawodowe, 

niskie poczucie wartości, utrata bliskiej osoby, trauma PTSD),
• terapię partnerską (poprawa jakości komunikacji, przeciwdziała-

nie nawracającym kryzysom, atakom zazdrości, brakowi zaufania),
• wsparcie psychologiczne dla ofi ar przemocy domowej,
• terapię odwykową dobrowolną oraz dla osób z prawomocnym 

wyrokiem sądowym.

W ramach Stowarzyszenia prowadzimy również Ośrodek wspar-
cia prawno-psychologicznego dla seniorów, a także pla-
nujemy w najbliższym czasie uruchomienie Telefonu Życzliwości. 

Jeśli podoba Ci się nasza inicjatywa i jesteś zainteresowany dołącze-
niem do zespołu wolontariuszy Telefonu Życzliwości, gorąco zachę-
camy do kontaktu pod numerem 0495 28 98 24.

Poszukujemy osób otwartych, empatycznych, chętnych do pomocy 
i wysłuchania innych. Chętne do współpracy osoby zaprosimy na 
szkolenia, zorganizujemy dla nich praktyki pod okiem kadry projek-
tu oraz zapewnimy im konieczną superwizję. 

Serdecznie zachęcamy do kontaktu i włączenia się 
w nasze działania!

W naszej ofercie nie zabraknie również warsztatów i szkoleń dla 
specjalistów pragnących poszerzyć swoje kompetencje. A od jesieni 
br. rozpoczynamy cykl spotkań pod patronatem Ambasady RP, na 
których swoją wiedzą podzielą się z Państwem specjaliści współpra-
cujący z naszym Stowarzyszeniem oraz goście specjalni. 

Porady ekspertów w ramach Stowarzyszenia, zgodnie z prawem 
belgijskim, są częściowo pokrywane przez klienta, a częściowo 
fi nansowane ze źródeł zewnętrznych, co pozytywnie wpływa na 
konkurencyjność cenową naszych usług konsultacyjno-doradczych.

Aby jak najlepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby, stworzyliśmy 
dwa punkty konsultacyjne – w Brukseli oraz w Antwerpii.

Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów specjalistów (prawnik, 
psycholog, mediator), adresy oraz dane kontaktowe znajdą Państwo 
na stronie www.trampolina.be. Telefonicznie umawiać można 
się na wizyty od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 
pod numerem 0495 28 98 24 (dział prawny, mediacja) oraz 
0465 69 72 76 (psycholog).

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z naszej pre-
zentacji dotyczącej prawnych oraz psychologicznych aspektów prze-
mocy domowej. Prezentacja odbyła się w czerwcu w Wydziale Kon-
sularnym RP w Brukseli. Materiał fi lmowy jest dostępny na stronach: 
www.trampolina.be, www.porada.be oraz www.psychologonline.be.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Sità
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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
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Nasze dzieci spędzają w szkole dobrych 
kilka godzin dziennie. Czasami trzeba do 
tego dodać zajęcia dodatkowe czy dojazd. 
Robi się z tego spora część dnia. Jest to 
czas, w którym nasze pociechy muszą być 
w wyśmienitej kondycji – zarówno fi zycznej 
(zdrowe, wyspane), jak i psychicznej i inte-
lektualnej, aby jak najlepiej sprostać wy-
zwaniom związanym z nauką. Jako rodzice 
pragniemy dla swojego dziecka jak najlepiej 
i chcielibyśmy wspierać je w rozwoju. Wiele 
robimy w tym zakresie i zastanawiamy się, 
co jeszcze moglibyśmy od siebie dać.

To bardzo ważny posiłek i jeśli dziecko na-
uczy się tego od nas, z dużym prawdopo-
dobieństwem będzie powtarzać ten dobry 
nawyk również w życiu dorosłym. Pierwsze 
śniadanie powinniśmy spożywać do około 
godziny od wstania z łóżka. Jedzenie pierw-
szego śniadania jest bardzo ważne w celu 
dostarczenia organizmowi energii po prze-
rwie nocnej. Może się zdarzyć, że rano nie 
czujemy jeszcze głodu, ale nie oznacza to, 
że jeść nie powinniśmy. Badania wykazu-
ją, że jedzenie śniadań zapobiega otyłości 
u dzieci oraz przyczynia się do ich lepszej 
kondycji w szkole. Pierwszy posiłek powi-
nien być pełnowartościowy. Co powinno 
zawierać pełnowartościowe śniadanie?

 Węglowodany złożone, czyli np. pieczy-
wo razowe, płatki zbożowe, musli, otręby. 
Ważne jednak, aby nie były to produkty 
z dodatkiem cukru. Najlepiej stosować 
produkty naturalne (np. płatki owsiane, 
gryczane, jaglane, orkiszowe) i samemu 
przyrządzać owsianki lub jaglanki z do-
datkiem orzechów czy owoców;

 produkty mleczne, w tym jogurt natu-
ralny, kefir, maślanka, twaróg czy ser 
żółty, jako cenne źródło wapnia;

 produkty białkowe, jak np. dobra chu-
da wędlina, pasty z roślin strączkowych 
czy jajka;

 warzywa i owoce.

Pamiętajmy, że warzywa można dodać do 
wszystkiego. Szczypiorek do jajecznicy, sała-
tę do kanapki, pomidorki koktajlowe i ogó-
rek jako przegryzkę. 

Niezależnie od tego, jak nazwiemy drugi 
posiłek w ciągu dnia – drugie śniadanie, 
przekąska, „snack” itp. – musimy zdawać 
sobie sprawę z jego znaczenia dla zdrowia 
i rozwoju dzieci. Drugi posiłek, jedzony 
w szkole, ma zapewnić dziecku regular-
ne dostarczenie energii potrzebnej mu 
do utrzymania odpowiedniego poziomu 
koncentracji w czasie dnia nauki. Jedzenie 
drugiego śniadania oraz jego dobra jakość 
przekładają się na lepsze wyniki w nauce, 
lepsze zapamiętywanie, lepszą wydolność 
i sprawność fi zyczną oraz lepsze samopo-
czucie dziecka. Badania wskazują jedno-
znacznie, że dzieci, które nie jedzą drugich 
śniadań w szkole, skarżą się na bóle głowy, 
złe samopoczucie, senność, rozdrażnienie 
oraz częściej wchodzą w konfl ikty z rówie-
śnikami. Optymalna przerwa między po-
siłkami to 3 do 4 godzin. Dłuższa przerwa 
skutkuje osłabieniem koncentracji u dziec-
ka i pogorszeniem samopoczucia. Związa-
ne jest to ze spadkiem poziomu glukozy we 
krwi. Zmniejsza się wtedy wydolność fi zycz-
na i umysłowa ucznia. Ważna jest również 
jakość tego drugiego posiłku. W niektórych 
szkołach przyjęło się, że na drugie śniadanie 
uczniowie jedzą np. tylko owoce, w innych 
szkołach obowiązuje dowolność w tej kwe-
s� i. To, co zaproponujemy swojemu dziec-

ku na drugie śniadanie, powinno zależeć 
przede wszystkim od tego, co i ile dziecko 
zjada w domu rano przed wyjściem do szko-
ły oraz co i o której godzinie zje na obiad. 
Jeśli rano je niewiele, drugie śniadanie staje 
się w tej sytuacji o wiele ważniejsze. Dobrym 
pomysłem na drugie śniadanie są np. kanap-
ki (z pieczywa razowego, z serem żółtym lub 
jajkiem, z dodatkiem sałaty, pomidora, ogór-
ka), owoce (w tym suszone), sałatki, twaroż-
ki, a do picia woda, herbatki owocowe, soki 
warzywne czy napoje mleczne.

  

 Drugie śniadanie czy lunch możesz przy-
gotować wieczorem i przechować 
w pudełku w lodówce. Takie rozwiąza-
nie spowoduje, że rano będziecie mieli 
więcej czasu na inne rzeczy, np. przygo-
towanie i zjedzenie śniadania w domu.

 Zaangażuj dziecko w przygotowanie posił-
ku do szkoły, co zwiększy szansę na to, że 
rzeczywiście zostanie przez nie zjedzony. 

 W weekend zrób, najlepiej z dziećmi,
plan posiłków na cały tydzień. Dobrze 
jest też zrobić zakupy według tego 
planu, aby codziennie mieć produkty, 
z których można przygotowywać posiłki.

Każdego roku 24 kwietnia obchodzimy Eu-
ropejski Dzień Śniadania – święto zainicjo-
wane w 2012 r. przez Światową Organizację 
Zdrowia, Komisję Europejską i organizacje 
zrzeszające lekarzy i dietetyków. Ustanowie-
nie tego święta miało podkreślić znacznie 
porannego posiłku, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży. Przy tej okazji powstała koalicja 
pod nazwą „Breakfast is best”, a na stronie 
www.breakfastisbest.eu można poczytać 
o wielu ciekawych faktach dotyczących jedze-
nia śniadań i o korzyściach z tym związanych.

Jeśli przy okazji rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego zastanawiamy się, jak moglibyśmy 
wesprzeć swoje dzieci w nauce, wspólne 
śniadania oraz wartościowe regularne po-
siłki w szkole są bardzo dobrym pomysłem.

Marta Darska
dietetyk

Zacznijmy zatem od początku. Po-
ranne rytuały u każdego w domu 
wyglądają inaczej. Jedni wstają 
wcześniej i celebrują kawę, kiedy 
pozostali domownicy leżą jeszcze 
w łóżku. Inni wolą spać do ostatniej 
sekundy, a potem w biegu próbują 
wyrobić się ze wszystkim. Poranek 
jest dość newralgicznym momentem 
zwłaszcza w rodzinach, w których są 
dzieci w wieku szkolnym, ponieważ 
jest to czas przygotowania ich do 
wyjścia na cały dzień do szkoły. 
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W trakcie dziesięciodniowego obozu od-
bywało się mnóstwo zajęć, nie tylko mu-
zycznych. Były zajęcia o hejcie, o TikToku 
(czyli platformie do nagrywania i oglądania 
krótkich filmów), o modzie. Spotkania z blo-
gerkami – Magdą Beredą i Kingą Sawczuk 
(Kompleksiara). Oczywiście wszyscy czekali 
z niecierpliwością na warsztaty muzyczne 
i taneczne prowadzone przez zawodowych 
nauczycieli, jak i nastoletnie gwiazdy polskiej 

Natalia Pisarewska została wybrana spośród tysięcy kandydatów na letni obóz 
z Roksaną Węgiel, zwyciężczynią pierwszej polskiej edycji The Voice Kids oraz 
16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Natalia jest uczennicą klasy ósmej 
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP 
w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej.

Obóz muzyczny The Voice Kids był dla Natalii 
niesamowitym przeżyciem. Miała okazję po-
znać artystów z pierwszych stron gazet oraz 
zdobyć doświadczenie sceniczne, biorąc 
udział m.in. w pokazie mody oraz w warszta-
tach związanych ze śpiewem i tańcem. 

Gratulujemy Natalii i zachęcamy wszyst-
kich do odkrywania swoich talentów oraz 
próbowania swoich sił w konkursach, nie 
tylko muzycznych! 

SPK im. Jana Pawła II przy Ambasadzie 
RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej 

Wspólnocie Katolickiej

Facebook: Szkoła PMK w Brukseli
www.pmk.orpeg.pl

muzyki. Członkowie boysbandu 4Dreamers 
dali koncert, na którym uczestnicy obozu 
wystąpili z własną piosenką. Piątego dnia Na-
talia wzięła udział w konkursie „Przesłucha-
nia w ciemno” – ten, kto najlepiej zaśpiewał 
piosenkę, miał szansę na występ w kolejnej 
edycji The Voice Kids. Natalia dostała się do 
finałowej piętnastki, ale ostra angina pokrzy-
żowała jej plany na ewentualne zwycięstwo. 
Za to zajęła pierwsze miejsce w konkursie na 
najlepiej zrobiony makijaż sceniczny. 

Gwiazdami obozu były Roksana Węgiel i Zuza 
Jabłońska, które prowadziły zajęcia z uczest-
nikami. Obie dziewczyny są bardzo młode, 
sympatyczne i uzdolnione. Pomimo krótkiej, 
ale jakże bogatej w sukcesy kariery miały 
wiele cennych rad dla młodych ludzi pragną-
cych zostać piosenkarzami lub tancerzami.
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Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę posiada ubezpieczenie zdrowotne. W razie choroby ma prawo 
do płacy gwarantowanej, którą wypłaca pracodawca, a w przypadku dłuższej niezdolności do pracy do zasiłku 
chorobowego wypłacanego przez kasę chorych. Kobietom w ciąży zatrudnionym na umowę o pracę przysługują 
świadczenia chorobowe i macierzyńskie. Jednak w obydwu przypadkach muszą być spełnione podstawowe warunki 
wynikające z kodeksu pracy oraz z przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Powiadomienie pracodawcy o chorobie i dostarczenie 
zwolnienia lekarskiego

Pracownik niezdolny do pracy w wyniku choroby powinien natych-
miast powiadomić o tym swojego pracodawcę (art. 31§2 kodeksu 
pracy) telefonicznie, pisemnie, mailem lub faksem. Często praco-
dawca określa w regulaminie pracy, kiedy i w jaki sposób pracownik 
zobowiązany jest do powiadomienia o swojej niedyspozycji. Należy 
zastosować się do tych wytycznych i zadbać o to, by w razie potrze-
by móc udowodnić, że pracodawca został powiadomiony o chorobie 
w obowiązującym pracownika terminie (np. potwierdzenie wysłania 
faksu, potwierdzenie odebrania maila przez pracodawcę). Oprócz 
powiadomienia o chorobie pracownik musi dostarczyć pracodaw-
cy zwolnienie lekarskie – w ciągu 48 godzin (dwóch dni roboczych), 
licząc od pierwszego dnia niezdolności do pracy, chyba że branżo-
wy lub zakładowy układ zbiorowy lub regulamin pracy przewidują 
inne terminy. Zwolnienie lekarskie najlepiej jest dostarczyć listem 
poleconym lub za potwierdzeniem odbioru (data odbioru i podpis 
pracodawcy na kopii zwolnienia). Można 
ewentualnie przesłać zeskanowane zwol-
nienie lekarskie mailem lub nadać faksem 
z potwierdzeniem odbioru. W ten sposób 
w razie wątpliwości czy problemów ze stro-
ny pracodawcy pracownik będzie mógł udo-
wodnić, że w terminie dostarczył zwolnienie. 

Uwaga: Niepowiadomienie pracodaw-
cy lub niedostarczenie zwolnienia ozna-
cza nieprzestrzeganie warunków umowy 
o pracę. Pracodawca może wtedy wstrzy-
mać wynagrodzenie za okres choroby lub 
nawet zwolnić pracownika (również w try-
bie dyscyplinarnym), uznając jego nieobec-
ność za nieusprawiedliwioną lub za porzu-
cenie pracy. W niektórych przypadkach 
pracodawca może żądać wynagrodzenia za 
zerwanie umowy o pracę. 

Płaca gwarantowana oraz zasiłek chorobowy 

Za okres choroby pracownik ma prawo do płacy gwarantowanej, 
którą wypłaca pracodawca. Od 1 stycznia 2014 r. pracownikowi na-
leży się płaca gwarantowana od pierwszego dnia choroby niezależ-
nie od tego, czy dotyczy to pracownika umysłowego czy fizycznego. 

Pracownik nie ma prawa do płacy gwarantowanej, jeśli choro-
ba wystąpi podczas pierwszego miesiąca pracy w przedsiębior-
stwie, chyba że branżowe lub zakładowe zbiorowe układy pracy 
przewidują inaczej. Jeśli pracownikowi w pierwszym miesiącu 
zatrudnienia nie przysługuje płaca gwarantowana, powinien 
zgłosić chorobę do kasy chorych w ciągu 48 godzin. Jeśli spełnia 
warunki stażowe w Belgii, otrzyma zasiłek chorobowy. 

Od 15. dnia choroby w przypadku pracowników fizycznych i  od 
31. dnia choroby w przypadku pracowników umysłowych nie 
przysługuje już płaca gwarantowana. Od tego momentu pra-
cownik otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę 

Prawa i obowiązki pracownika 
w przypadku choroby, ciąży 
oraz urlopu macierzyńskiego



czerwcu
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chorych. Wypłata płacy gwarantowanej i zasiłku chorobowego 
kształtuje się następująco w zależności od statusu pracowniczego: 

Pracowniczy fizyczni Pracownicy umysłowi

Od 1. do 7.  
dnia choroby

100% płacy  
(płaci 

pracodawca)

Od 1. do 30. 
dnia choroby 

100% płacy  
(płaci 

pracodawca)

Od 8. do 14.  
dnia choroby

85,88% płacy  
(płaci 

pracodawca)

Od 31. dnia 
choroby

Zasiłek z kasy  
chorych 60% 

płacy

Od 15. do 30. 
dnia choroby

Zasiłek 
chorobowy 

z kasy chorych 
60% płacy + 
dodatek od 
pracodawcy 

25,88% płacy

Od 31. dnia 
choroby

Zasiłek z kasy 
chorych  

60% płacy

Pracownicy umysłowi zatrudnieni na krócej niż 3 miesiące otrzy-
mują płacę gwarantowaną i zasiłek chorobowy na podobnych za-
sadach jak pracownicy fizyczni, chyba że branżowe lub zakładowe 
układy zbiorowe pracy przewidują inaczej.

Uwaga: O chorobie należy powiadomić kasę chorych samemu – 
najlepiej jak najszybciej, jednak najpóźniej w 14. dniu choroby. 
Pracownicy agencji pracy tymczasowej (interim) kasę chorych po-
winni powiadomić w ciągu 48 godzin. 

Kontrola lekarska i okres dyspozycyjności pracownika 
do kontroli lekarskiej

Pracodawca ma prawo wysłać do pracownika lekarza kontrolnego 
w celu potwierdzenia niezdolności do pracy. Jeśli lekarz nie zastanie 
chorego w domu, zostawi informację o wizycie i swoje dane kontak-
towe. Należy więc trzy razy dziennie sprawdzać skrzynkę pocztową 
i  zadbać o to, by widniało na niej nasze imię i nazwisko. Trzeba wte-

dy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem kontrolnym i umówić 
się na wizytę. W przeciwnym razie można stracić prawo do wyna-
grodzenia za okres od chwili wizyty lekarza do czasu zgłoszenia się 
do niego lub też całkowicie utracić prawo do płacy gwarantowanej.

Często w regulaminie pracy zawarte są informacje, w których 
godzinach w ciągu dnia chory pracownik powinien przebywać 
w domu w celu poddania się kontroli lekarskiej. Nieobecność 
nieusprawiedliwiona oznacza uchylanie się od kontroli i może 
spowodować utratę płacy gwarantowanej. Okres dyspozycyjności 
nie może przekroczyć 4 godzin w ciągu dnia między 7.00 a 20.00. 
Nieobecność spowodowana pobytem w szpitalu, na badaniach lub 
np. w aptece w celu zakupu niezbędnych leków jest usprawiedli-
wiona i nie może być powodem utraty płacy gwarantowanej.

Zakaz wykonywania innej pracy w trakcie choroby

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest zobowią-
zany do powstrzymania się od wykonywania pracy z wyjątkiem 
sytuacji, gdy jest zatrudniony również u innego pracodawcy i wy-
każe, że był zdolny do tej pracy (u innego pracodawcy). Okres 
zwolnienia lekarskiego to okres rekonwalescencji w celu odzyska-
nia zdrowia i zdolności do wykonywania pracy. Pracownik jest 
zobowiązany do jego optymalnego wykorzystania. Zabronione 
jest też wykonywanie ciężkich prac na terenie własnego domu. 

Nawrót choroby

Jeśli w ciągu 14 dni od powrotu do pracy pracownik ponownie 
zachoruje na tę samą chorobę, nie ma prawa do pełnego okresu 
płacy gwarantowanej.

Przykład: Pracownik fizyczny chorował 10 dni. Pracował 5 dni 
i ponownie zachorował na tę samą chorobę. Ma prawo do płacy 
gwarantowanej za 4 dni. Jeśli jego choroba trwa dłużej, wypłatę 
świadczenia chorobowego przejmuje kasa chorych.

Jeśli w ciągu 14 dni od powrotu do pracy pracownik zachoruje na 
inną chorobę, na nowo ma prawo do płacy gwarantowanej wy-
płacanej przez pracodawcę (maks. 14 dni w przypadku pracownika 
fizycznego i maks. 30 dni w przypadku pracownika umysłowego).

Zwolnienie pracownika z pracy podczas choroby

Prawo pracy w Belgii przewiduje, pod pewnymi warunkami, 
możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem podczas 
zwolnienia lekarskiego. Pracodawca musi dobrze uargumento-
wać zwolnienie i albo wypłacić pracownikowi płacę za przysługu-
jący mu okres wypowiedzenia, albo zlecić przepracowanie okre-
su wypowiedzenia, jednak dopiero po powrocie pracownika do 
zdrowia. Choroba nie może być przyczyną rozwiązania stosunku 
pracy przez pracodawcę. Tylko w przypadku stałej niezdolności 
do pracy z powodu stanu zdrowia pracownika obie strony mogą 
rozwiązać umowę o pracę z przyczyn medycznych. 
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URLOP MACIERZYŃSKI I ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 
(DLA PRACOWNIKÓW)

W Belgii urlop macierzyński dla pracowników trwa 15 tygodni, 
a w przypadku ciąży mnogiej 19 tygodni. Urlop macierzyński dzieli 
się na dwa okresy:
• przed porodem (prenatalny) – maks. 6 tygodni przed porodem, 

z czego obowiązkowo trzeba wykorzystać tydzień przed przewi-
dywaną datą porodu, 

• po porodzie (postnatalny) – trwa 9 tygodni i zaczyna się w dniu 
porodu; ten okres trzeba wykorzystać w całości i obowiązkowo.

W przypadku ciąży mnogiej okres prenatalny trwa maks. 8 tygodni, 
a postnatalny 11 tygodni. 
Maks. 5 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej 7 tygodni z urlopu pre-
natalnego można przenieść na okres urlopu macierzyńskiego po po-
rodzie (postnatalny). Wówczas okres postnatalny może trwać maks. 
14, a w przypadku ciąży mnogiej 18 tygodni.
Ostatnie dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego można zamie-
nić na dni urlopu, który trzeba wykorzystać w ciągu 8 tygodni 
od momentu rozpoczęcia pracy po urlopie macierzyńskim. Aby 
skorzystać z takiego urlopu, trzeba obowiązkowo wykorzystać 
9 tygodni urlopu postnatalnego (11 w przypadku ciąży mnogiej) 
oraz przenieść min. 2 tygodnie z okresu urlopu prenatalnego na 
okres urlopu postnatalnego. Oznacza to, że urlop prenatalny bę-
dzie krótszy o min. 2 tygodnie. Najpóźniej na 4 tygodnie przed 
końcem obowiązkowego okresu urlopu macierzyńskiego (= 9 lub 
11 tygodni) należy powiadomić pracodawcę o chęci skorzystania 
z takiej możliwości.

Choroba w czasie ciąży

Jeśli w czasie ciąży kobieta zachoruje, obowiązują takie same zasady 
wynagrodzenia jak w przypadku normalnego zwolnienia lekarskiego. 
Jeśli z powodu choroby lub wypadku kobieta jest niezdolna do pracy 
na 6 tygodni (8 tygodni przy ciąży mnogiej) przed datą rozwiązania 
i już nie wraca do pracy przed porodem, automatycznie rozpoczyna 
się jej urlop macierzyński. Po porodzie zostanie więc do wykorzysta-
nia 9 (11 przy ciąży mnogiej) tygodni urlopu.

Zasiłek macierzyński

Za okres urlopu macierzyńskiego (prenatalnego i postnatalnego) 
należy się zasiłek, który wypłaca kasa chorych. Należy odpowied-
nio wcześnie powiadomić zarówno pracodawcę, jak i kasę chorych 
o planowanym terminie rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. Po 
porodzie należy dostarczyć do kasy chorych akt urodzenia dziec-
ka. Zasiłek macierzyński wynosi 82% płacy brutto przez pierwsze 
30 dni urlopu, a od 31. dnia 75% płacy brutto.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy

Pracodawca nie może zwolnić z pracy kobiety z powodu ciąży. 
Ochrona kobiet w ciąży przed zwolnieniem działa od chwili po-

wiadomienia pracodawcy o ciąży aż do miesiąca po zakończeniu 
urlopu macierzyńskiego. Należy jednak pamiętać, że nie jest to 
ochrona absolutna. Pracodawca może zwolnić kobietę z przyczyn 
niemających nic wspólnego z faktem, że jest ona w ciąży, np. 
jeśli popełniła poważny błąd w pracy, jeśli przedsiębiorstwo jest 
w trakcie reorganizacji, bądź z przyczyn ekonomicznych. Jeśli ko-
bieta w ciąży została zwolniona, ma prawo poprosić pracodawcę 
o pisemne podanie przyczyny zwolnienia. Jeśli pracodawca nie 
potrafi podać powodu zwolnienia, a pracownica może udoku-
mentować, że powiadomiła pracodawcę o tym, że jest w ciąży 
(potwierdzenie wysłania zaświadczenia o ciąży listem poleco-
nym lub potwierdzenie przez pracodawcę odbioru atestu me-
dycznego), wówczas pracownica ma prawo do płacy za normalny 
okres wypowiedzenia plus dodatkowo do wynagrodzenia brutto 
za okres 6 miesięcy.

Prawo do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego 
a staż pracy w Belgii

Prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego regulują prze-
pisy o ubezpieczeniu zdrowotnym. Problemem obcokrajowców 
w Belgii jest to, iż nie zawsze od momentu podjęcia pracy przy-
sługują im wszystkie prawa socjalne. Tak jest w przypadku zasił-
ku macierzyńskiego oraz chorobowego. Aby uzyskać prawo do 
tego rodzaju świadczeń w chwili niezdolności do pracy z powodu 
choroby, wypadku lub ciąży, trzeba wykazać, że przepracowało 
się w Belgii min. 12 miesięcy oraz wykazać 180 dni przepraco-
wanych (lub równoznacznych z przepracowanymi) w pełnym wy-
miarze czasu pracy w ciągu czterech ostatnich kwartałów (min. 
12 miesięcy) bezpośrednio poprzedzających kwartał, w którym 
rozpoczął się okres chorobowy lub urlop macierzyński. Osoby 
pracujące w niepełnym wymiarze godzin mogą wykazać 800 go-
dzin w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających kwartał, 
w którym rozpoczął się okres chorobowy lub urlop macierzyński. 
Okres ten może być przedłużony do 36 miesięcy pod warunkiem, 
że w każdym roku zostały odciągnięte wystarczające składki na 
poczet zabezpieczenia społecznego w Belgii.
Osoby, które w Belgii nie przepracowały jeszcze 12 miesięcy oraz 
180 dni na etacie w pełnym wymiarze lub 800 godzin na etacie 
w niepełnym wymiarze, mogą przedłożyć w kasie chorych formu-
larz S1/E104 z innego kraju europejskiego, jeśli bezpośrednio przed 
podjęciem pracy w Belgii miały ubezpieczenie zdrowotne w innym 
kraju europejskim, np. w Polsce. Bezpośrednio przed rozpoczęciem 
okresu chorobowego lub urlopu macierzyńskiego trzeba pozosta-
wać w stosunku pracy lub ewentualnie przebywać już na płatnym 
zwolnieniu lekarskim albo na zasiłku dla bezrobotnych. 
Więcej informacji można uzyskać w lokalnych oddziałach ACV-CSC. 
Adresy na stronach: www.acv-online.be, www.csc-en-ligne.be  
lub http://adressen.acv-online.be, http://adresses.csc-en-ligne.be, 
wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

ACV
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• 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 

GAZETKA   81



82 GAZETKA

HUMOR

Kasia zasypia na stojąco przed tablicą.
– Co robiłaś w nocy? – pyta nauczycielka.
– Stałam całą noc przed lustrem z 
zamkniętymi oczami.
– Ale po co?
– Chciałam zobaczyć jak wyglądam kiedy śpię.

• • •
– Jasiu, pospiesz się, bo spóźnisz się do szkoły!
– Bez obawy tato, oni tam mają otwarte do 
17:00.

• • •
Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
– U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
– U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze 
gotuje.

• • •
Przychodzi facet do pracy i pyta się:
– Mogę u pana pracować?
– Może pan a zna pan angielski?
– A po co mi angielski na polskiej budowie 
w Polsce?
– Pokaże panu po co.
Idą na budowę i facet woła:
– Łom dej!
– Co dej!?
– Łom dej!
– Gdzie dej!?
– Tu dej!
– OK!

• • •
Szkoła. Pani prosi dzieci, aby powiedziały, 
jakie mają zwierzęta w domu. Padają 
odpowiedzi:
– Ja mam kotka, no a ja pieska. Ja mam 
rybki w akwarium. Wreszcie przychodzi 
kolej na Jasia. 
– A Ty Jasiu, jakie masz zwierzę? 
– My mamy kurczaka w zamrażarce.

• • •
Rozmawia dwóch dresów:
– Ty, co to za gostkowie: Bach, Mozart, 
Bethoveen?
– To równi kolesie. Piszą melodyjki do 
komóry.

• • •
– Dzień dobry, proszę przyjechać po syna 
do szkoły.
– No nie... Co znowu odprawił?
– Nic, ale już prawie północ.

• • •
– Nie waż się do mnie dzwonić i pisać 
więcej!
– Co się stało?
– Nic.
– Co ja takiego zrobiłem?
– Nie dzwonisz do mnie i nie piszesz...

• • •
Syn pyta ojca:
– Tato, czy maliny są w czarne kropki 
i chodzą?
– Nie synku, czemu pytasz?
– O kurcze, znowu zjadłem biedronkę.

• • •
Żona pyta męża:
– Widziałeś kiedyś pogięty banknot 
100 PLN?
Mąż na to znudzonym głosem:
– Nie.
– To popatrz... – mówi żona, po czym 
wyciąga banknot z kieszeni i gniecie go.
Po chwili znowu pyta męża:
– A widziałeś kiedyś pogięty banknot 
200 PLN?
Mąż odpowiada głosem zdradzającym 
lekkie zainteresowanie:
– Nie, nie widziałem.
– To popatrz... – mówi żona, po czym 
wyciąga drugi banknot z kieszeni i gniecie 
go.
Mija dłuższa chwila, po czym żona pyta:
– A widziałeś kiedyś pogięte 100.000 PLN?
Mąż podekscytowanym głosem 
odpowiada:
– Nie widziałem!
– To idź i sobie zobacz. Stoi w garażu.

• • •
– Sąsiedzie, coś pan tak wczoraj wieczorem 
wrzeszczał na żonę?
– Bo nie chciała powiedzieć, na co wydała 
wszystkie pieniądze.
– A dlaczego pan jeszcze głośniej wrzeszczał 
dziś rano?
– Bo powiedziała.

• • •
– Czemu wy, programiści, nigdy nie 
możecie dokładnie ocenić czasu 
niezbędnego do realizacji projektu?!
– Szefie, to bardzo proste. Wyjaśnię na 
przykładzie. Szef lubi w wolnym czasie 
dłubać przy samochodach, tak?
– Dawaj ten przykład.
– Musi szef rozładować samochód.  
Ile to szefowi zajmie?
– Do godziny.
– To jest Kamaz.
– Niech będą cztery godziny.
– Załadowany piaskiem.
– No to z osiem.
– Szef nie ma żadnych narzędzi, tylko ręce 
i nogi.
– Doba, dwie..
– Na dworze jest minus czterdzieści.
– No to ze trzy.
– A Kamaz jest pod wodą i przerębel 
zamarzł.

• • •
Dlaczego wskazówka jest modna? 
– Bo jest na czasie!

• • •
Moskwa. Policjant zatrzymuje samochód, 
za kierownicą kobieta. Policjant pyta:
– Dlaczego pani nie włączyła świateł 
w tunelu?
– Jestem z Rostowa, skąd mam wiedzieć, 
gdzie się u was włącza światło w tunelu?

• • •
Istnieje wiele niebezpiecznych stron 
w Internecie, które mogą doprowadzić 
nieprzygotowaną osobę do samobójstwa. 
np. podatki.gov.pl

• • •
Jasiu wypił na siłowni siedem 
energetyków. Do domu wrócił na 
rowerku treningowym.

• • •
Podchodzi Anglik do Ślązaka:
– Polish?
– Nie, rzuciłem.
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   Sprzedam
 Sprzedam ładne ubranka,większość 

to rozm. 6-9-12 mce, na dziewczynkę. 
Kurteczki, kombinezony, buciki, sukienki, 
bluzeczki, spodenki, leginsy. Posiadam też 
zabawki. Niskie ceny, od 1€. Zapraszam.  
T. 0485 423 724 Groot Bijgaarden

 Sprzedam trochę ubrań w dobrym stanie 
rozm.116, od 1€ za szt. lub w całości. Zdję-
cia mogę podesłać na Messenger. Odbiór 
Groot Bijgaarden. T. 0485 423 724

 Sprzedam 100 książek w b. dobrym sta-
nie: King, Petterson, Coben, Koontz... 
T. 0477 595 788

 Do sprzedania Encyklopedia Audiowizual-
na Brytanika wraz z płytą dvd oraz gramo-
fon z płytami winylowymi. T. 0485 117 560 

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

 Sprzedam tanio nowy robot kuchenny 
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz 
bezprzewodowy. T. 0484 995 220

 Nowy zestaw naczyn kuchennych quality 
i patelni firmy Berline Haus i komplet noży 

profesjonalnych, tanio. T. 0484 995 220
 Nowe luksusowe garnki niemieckiej firmy 

Blaumann. T. 0484 995 220
 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 nowe luksusowe garnki 

niemieckiej firmy Blaumann.  
T. 0484 995 220

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

 Sprzedam tanio nowy materac dmucha-
ny firmy Bestway z pompą elektryczną 
203/152/22 + torba do transportu.  
T. 0487 439 126

 Tanio voucher do Kolonii i Paryża na 
2-noce ze śniadaniem dla 2 osób.  
T. 0484 995 220

 Sprzedam tanio laptop, stan idealny.  
T. 0487 391 126

  Sprzedam Grill profesjonalny, sprawny, 
prąd 3 fazy, wymiar 80 x 66 x 42cm, cena: 

180€. Powiększalnik do zdjęć czarno/bia-
łych, Vintage, firmy Dejur Versatile USA, 
cena: 100€. Półkę z drewna i metalu, kutą, 
bardzo ładna, wymiary: 185cm x 80 szer. i 0 
głębokości, cena: 95€. Duży kufer drew-
niany na zabawki, błękitny, wym.: 105 x 8 
x 52cm, cena: 60€. Zdjęcia przedmiotów 
mogę wysłać przez Wattsapp, Messenger, 
maile. T. 0476 920 819

  Praca: szukam

 Dziewczyna sprzątająca, z 
doświadczeniem , szuka pracy na piątki 
popołudnia i soboty. T. 0487 798 202

 Mężczyzna po 40-ce pilnie szuka 
pracy, wszelkie prace budowlane, duże 
doświadczenie, Maciek. T. 0483 083 260

 Dekarz szuka pracy, własne narzędzia, 
mobilny, samodzielny, duże doświadczenie. 
T. 0486 737 671

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!

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         
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  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Szkoła językowa poszukuje lektorów 
języka francuskiego, niderlandzkiego i an-
gielskiego. Kontakt: jtmasiel@me.com

  Agencja KBTI Poland (cert. 9154) 
poszukuje dla swojego klienta w Belgii 
osób do pracy przy produkcji plastikowych 
pojemników: Miejsce pracy: Meer/Belgia. 
Obowiązki: Praca na produkcji plastiko-
wych pojemników Obsługa maszyn Inne 
czynności magazynowe. Wymagania: 

Własny transport do pracy Własne zakwa-
terowanie w okolicach miejscowości Meer 
Znajomość j. angielskiego lub niemieckiego 
Oferujemy: Wynagrodzenie 11,66 euro/h 
brutto + dodatki za pracę zmianową (0,73 
euro – I i II zmiana, 2,46 – III zmiana), 
Zwrot za transport do pracy Praca w syste-
mie trzyzmianowym. Więcej informacji +48 
570 935 868 Wszystkie zainteresowane 
osoby prosimy o wysyłanie CV na adres 
rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując: 
pracownik produkcji pojemników Meer. 
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)”.

  Agencja pracy KBTI Poland (cert. 9154) 
dla klienta w Belgii poszukuje pracowników 
produkcji, do etykietowania produktów. 
Praca z owocami i warzywami. Praca 
od środy do soboty od 08:00 do 16:00, 
możliwe nadgodziny. Wymagania: komuni-
katywna znajomość języka angielskiego lub 
niderlandzkiego, własne zakwaterowanie w 
okolicy Sint-Katelijne-Waver oraz transport 
do pracy, motywacja do pracy. Oferta: wy-
nagrodzenie 12,41 euro/h brutto, dodatek 
za dojazdy do pracy, belgijska umowa, 
stabilne długoterminowe zatrudnienie.
Więcej informacji +48 570 935 868. 
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy 
o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.
pl w temacie wpisując: Etykietowanie pro-
duktów / Sint-Katelijne-Waver Wysyłając 
dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z 
późniejszymi zmianami)”.
-Monter okien. Szukasz stałej pracy w 
stabilnym zespole? Masz doświadczenie 
w montażu okien i masz własną działal-
ność? Język niderlandzki nie jest dla Ciebie 
problemem?
To ta oferta jest właćnie dla Ciebie. Oferu-
jemy: możliwość stałej współpracy w stabil-
nym zespole, opiekę werkleider. atrakcyjne 
wynagrodzenie. T. +32 472 646 587

  Mieszkanie: wynajmę
   Szukam współlokatorki, mieszkam nie 

daleko Bazyliki. T. 0485 384 109
   Wynajmę mieszkanie dla wczasowiczów 

na Tenerifie – wyspa hiszpańska.  
T. 0483 509 003

   Mieszkanie do wynajęcia: 2 pokoje, 
salon z kuchnią, łazienka. Anderlecht, koło 
metra Bizet i Veeweyde. Cena 660€ +  
opłaty. T. 00 48 518 370 196

   Wynajmę mieszkanie na przeciw Ba-
tuaru na Anderlecht, 3 piętro, 2 pokoje, 
łazienka, hol, wc, ogrzewanie: convecteur à 
gaz, dla małżeństwa, bez zwierząt, legalna 
praca, minimalna znajomość języka fran-
cuskiego, 2 miesiące gwarancji, wolne od 
1/10, cena 600€.  
T. 0499 318 086 lub 0477 201 824

   Uccle: wynajmę pokój na biuro, cena do 
uzgodnienia.  
T. 0472 378 031 / 0489 118 422

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.

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

 

KOMPUTERY 
PC – MAC 

Wszystkie marki 
Sprzedaz 
Naprawa 

Zdalna pomoc 

KAMERY 
Zdalny monitoring  
dla: domu, firmy,  
biura, parkingu,  

magazynu. 
0477 35 21 98 
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  Mieszkanie: szukam
  Szukam mieszkania w okolicach Leuven 

(do 15/20km), cena do 750€. Mile widziany 
garaż oraz balkon/taras. T. +48 502 201 195 
lub mail: filip_hus@yahoo.pl

  Nieruchomości
  Sprzedam działkę budowlaną 2400m2, 

okolice Białegostoku, gm. Turośń Kościelna. 
Cena 99 tys.zł. T. 00 48 518 370 196

  Sprzedam bardzo dużą działkę budowla-
no-rolną o powierzchni 11.700 m2 . Działka 
leży 17 minut od osiedla Choiny w Lublinie, 
26 km od Uzdrowiska Nałęczów, 6 km od 
Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, 14 km od 
Jeziora Firlej, 14 km od Centrum Lubar-
towa. Miejscowość, w której leży działka 
ze wszystkich stron w odległości 0,6-2,00 
km okolona jest lasami w tym od południa 
kompleksem lasów kozłowieckich - kozło-
wiecki park krajobrazowy. W odległosci 
0,6 km istnieje b.duży kompleks akwenów 
wodnych - stawów rybnych .Wjazd na 
działkę bezpośrednio z drogi wojewódzkiej 
nr. 809 relacji Lublin-MIchów -Jeziorzany. 
Podstawowe media przy działce. Teren 
przepiękny, latem i wiosną kipiąca zdrowa 
zieleń. Drogi we wszystkich kierunkach 
w b.dobrym stanie. Do nowej autostrady 
- drogi ekspresowej relacji Lublin - War-
szawa tylko 1.2 km. Odległość do centrum 
Warszawy tylko 150 km, wieś Samoklęski, 
Gmina Kamionka, powiat lubartowski. 
Działka nr. 413/1. Powierzchnia działki 
11.700 m2 /1,17 ha, cena za m2 niska bo 
wynosi tylko 12 zł/m2, szerokośc działki 
śrdednio 31 mb. Jeden bok działki dotyka 

skarpy rzeki Minina. W odległości 200m 
od działki znajduje się nowoczesna elek-
troniczna centrala telefoniczna z bardzo 
silnym sygnałem internetowym. Kontakt: 
telefon nr. komórkowy w Polsce: 514 724 
571, tel. stacjonarny: 81 852 91 33,  
adres meilowy: rbs41@tlen.pl

  Sprzedam mieszkanie w bloku, Czarna  
Białostocka 4 piętro, 47m2, woj.podlaskie, 
20 km od Białegostoku. Cena 125 tys.zł. T. 
+32487 647 321 lub  
siwekiwona712@gmail.com

  Sprzedam działki po 2900m², 14 km od 
Białegostoku, 30zł/m² T. +48 663 592 532

  Sprzedam działki budowlane, Trojany 
jadąc od Radzymina do Białystoku, ok. 
13000m², podzielone prawnie na ok. 13 
działek. Teren uzrojony, światło, woda, 
gaz, droga, asfaltowa, od głównej drogi 
ok.800m, do Warszawy 15minut.  
T. +48 729 587 553

  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 

 Różne
  Oddam małego, czarnego kotka. Urodził 

się 28/06, jest przyjazny dzieciom.  
T. 0485 423 72

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

to zapraszamy Cię na nasze spotkania. 
Podzielimy się siłą, nadzieją, 

doświadczeniem. Zapraszamy w każdą 
środę o godz. 19.30.

Sterlingerstraat 4  
2140 Borgerhout  

Antwerpia
W każdą drugą środę miesiąca  

zapraszamy na mityngi otwarte.
Kontakt: (+32) 0487 49 95 07       

carpediem.antwerpia@gmail.com

KREW DAREM ŻYCIA.
Czy wiesz, że Twoja krew może  

uratować aż trzy życia?  
Nie musisz być lekarzem by pomóc. 

Oddając krew, pomagasz i ratujesz życia! 
Odwiedzając nową stronę na  

facebooku KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA 
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się 

najbliższe punkty krwiodawstwa.  
Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

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. 



Blegny-Mine
Dès 11 h 30 (espace couvert en cas de pluie). 

Entrée gratuite

Dim. 8 sept. 2019

Blegny - Mine 
en Fete^
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Sites miniers majeurs 
de Wallonie
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2012

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Commissariat général au 
Tourisme de la Wallonie, de la Province de Liège, de l’Administration communale de Blegny et de 
la Maison du Tourisme du Pays de Herve. La Commission européenne investit dans votre avenir. 
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>> dès 14 h 00

>> dès 11 h 30

Journée multiculturelle
Mise à l’honneur de communautés issues de l’immigration 
minière à travers leur folklore et leur gastronomie.

Pays invités : 
  la Grèce (Terpsichore)
  la POLOGNe (Jasna Woda) 
  la HONGrIe (Folknambules)
  le POrTuGaL (cravos de Portugal) 
  le MarOc (Houda)

Ouverture du « Village gastronomique », village gonflable, 
découverte gratuite de l’exposition permanente 
et de l’exposition « La Mine sort de sa réserve » 

Danses folkloriques, grimage



90 GAZETKA

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

Ceremonia - MEMORIAŁ

Uroczystość 17.08.2019 r., upamiętniająca katastrofę lotniczą  
w JEUK z 20.08.1965 r. 
Poświęcenie płyty upamiętniającej na polu katastrofy w Jeuk. 
PLL LOT Vickers 804 Viscount SP - LVA
4 osobowa załoga samolotu pasażerskiego która zginęła w katastrofie lotniczej 
20.08.1965 r.:
- Pilot kapitan Marian Kowalewicz, 37 lat 
- Pilot kapitan Leszek Kmina, 38 lat 
- Stewardessa Emilia Martowska-Kostrzewa, 28 lat 
- Stewardessa Jadwiga Kowalczuk, 28 lat   
 Cześć Ich Pamięci!   

Udział wzięły Rodziny: 
- Barbara Speranza oraz Magdalena Walaczek-Kmin  
- Roman i Ryszard Kowalewicz 
- Monika Szufnarowska-Lewandowska 
Płytę - Memoriał ufundował Burmistrz Gminy Gingelom 
Patrick Lismont. 
Współorganizatorzy ,,Zatajone katastrofy polskiego lotnictwa’’: 
MS AADP Virtualia ART ‘Yvette Popławska - 
Museum Winter 1944 ‘Rohnny Schils. 
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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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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.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl 

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-INFOR-
MACYJNY 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-INFOR-
MACYJNY 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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Zapraszamy do podróży z nami!

PRZEWÓZ



94 GAZETKA



GAZETKA   95



96 GAZETKA

LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI

TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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