Polak rocznie zużywa średnio 490 foliówek,
Duńczyk cztery. Jak podaje WWF, zaledwie
1 sekundę trwa produkcja torby foliowej, która
następnie jest używana średnio przez 25 minut, a rozkłada się od 100 do 400 lat. Do jej
produkcji zużywa się gaz, wodę, energię i ropę
naftową. Na ropie, która została wykorzystana
do wyprodukowania jednej foliowej torebki,
samochód może przejechać 115 metrów.

Statystyczny Polak spożywa 13,7 gramów
soli na dobę. Światowa Organizacja Zdrowia
zaleca mniej niż 5 gramów Wysokie spożycie
soli wiąże się z podwójnym ryzykiem rozwoju niewydolności serca. Takie wnioski płyną
z badania prowadzonego przez 12 lat w Finlandii, które objęło ponad 4,5 tys. losowo
wybranych mężczyzn i kobiet w wieku od
25 do 64 lat.

•••

•••

Raport UNICEF zawiera alarmujące dane dotyczące dzieci na świecie. Wynika z niego, że
blisko 200 mln dzieci poniżej 5. roku życia jest
niedożywionych lub ma nadwagę. Ok. 33% tej
grupy i niemal 66% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat nie jest karmionych produktami
zapewniającymi prawidłowy rozwój.

Piraci samochodowi zabili w Polsce w 2018 r.
3000 osób, co czwarty pieszy zginął na pasach.
Policyjne statystyki wskazują jednoznacznie, że
polskie drogi są jednymi z najmniej bezpiecznych w Europie.

•••

Bezpłatny numer Écoute Violences, pod który zgłaszają się ofiary przemocy domowej,
w 2018 r. został wybrany 15 360 razy, czyli
średnio 42 razy dziennie. Dzwonią pod niego
głównie ofiary, ale także lekarze, zaniepokojeni
krewni, a nawet osoby, które same dopuszczają
się przemocy. 91% ofiar to kobiety; sprawcami
przemocy są głównie mężczyźni.
•••

Zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska to zdaniem Polaków dwa największe
wyzwania i zagrożenia dla współczesnego
świata – wynika z sondażu przeprowadzonego przez brytyjską organizację Hope not
Hate. 83% ankietowanych z Polski dostrzega
wpływ zmian klimatu na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w swoim
otoczeniu. Zdaniem 60% badanych rząd robi
za mało w kwestii ochrony klimatu. Jeszcze
więcej pytanych jest zdania, że ochrona środowiska powinna być naszym priorytetem,
nawet jeśli oznacza to zahamowanie wzrostu
gospodarczego.
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•••

W Belgii jeden samochód na 50 jest elektryczny lub hybrydowy. Według najnowszych
danych liczba pojazdów hybrydowych przekroczyła w Belgii w tym roku 100 tys. Według
danych belgijskiego urzędu statystycznego
Statbel na dzień 1 sierpnia 2019 r. było w Belgii
5 889 210 samochodów prywatnych.
•••

Tradycyjnie do stworzenia pary dżinsów potrzeba ok. 16 tys. litrów wody i 10 kg chemikaliów.
•••

W ciągu ostatnich 4 lat ilość cukru spożytego przez przeciętnego Polaka wzrosła o jedną
czwartą i w 2018 r. sięgnęła rekordowego pułapu 51 kg. Zwiększa się tym samym liczba osób
otyłych lub cierpiących na cukrzycę. Eksperci
przedstawiają swoje rozwiązanie problemu
– podatek od cukru. W ciągu ostatnich 4 lat
wprowadziło go już 19 państw. Według specjalistów Polska też powinna to zrobić, bo dane
GUS-u pokazują, jak wraz ze wzrostem zamożności Polaków wzrasta ilość spożywanego przez
nich cukru.

W ostatnim raporcie Narodowego Funduszu
Zdrowia oszacowano, że już ok. 1,4 tys. zgonów
rocznie spowodowanych jest spożyciem napojów z cukrem. Do 2025 r. liczba cukrzyków
zwiększy się w polskim społeczeństwie o niemal milion – kolejne ok. 350 tys. Polaków będzie musiało zmagać się z nadciśnieniem.
•••

W ciągu ostatniego półwiecza Stany Zjednoczone i Kanada straciły prawie jedną trzecią
ptactwa. Wymarły lub zginęły w tym czasie 3 mld ptaków. Takie wstrząsające dane
opublikował magazyn naukowcy „Science”.
To wynik największych kiedykolwiek przeprowadzonych badań dotyczących populacji ptaków w Ameryce Północnej. Badanie
objęło wszystkie gatunki ptaków. Naukowcy
porównywali ich zwyczaje i liczby od 1970 r.
– pierwszego roku, kiedy w USA i Kanadzie
zaczęto prowadzić tak szczegółowe badania.
W środkowej części USA populacja ptactwa
spadła aż o połowę.
Spada populacja niemal wszystkich gatunków
ptaków. Liczba szpaków zmniejszyła się niemal
o 50%. Wśród kilku gatunków, których przedstawicieli w ostatnich 50 latach przybyło, są
orły i sokoły, choć ich liczba była i jest stosunkowo niewielka i od dawna znajdowały się one
pod opieką naukowców. Naukowcy nie badali
przyczyn tak gwałtownego zmniejszenia populacji ptaków, jest jednak pewne, że stoi za tym
zmniejszenie powierzchni naturalnych siedzib
ptaków z powodu rozrastających się obszarów zabudowanych oraz używanie nawozów
sztucznych, które utrudniają ptakom zdobywanie pożywienia.
Przy opracowaniu wyników badań z naukowcami amerykańskimi współpracowali naukowcy
z Europy. Według nich sytuacja ptactwa w Europie, choć jeszcze niezbadana tak dokładnie,
jest zapewne podobna do sytuacji w Ameryce
Północnej.

Chcesz
przeżyć
przygodę
w Belgii?
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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
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WIADOMOŚCI
ONZ rekomenduje delegalizację ONR i Młodzieży Wszechpolskiej
Organizacja Narodów Zjednoczonych chce
od Polski dodatkowego raportu nt. walki z rasizmem. Ponadto ONZ domaga się delegalizacji
organizacji, które jej zdaniem promują rasizm
i dyskryminację na tle narodowościowym.
Za takie uznała Obóz Narodowo-Radykalny
i Młodzież Wszechpolską. W dokumencie
czytamy: „Komitet apeluje do państwa będącego stroną umowy o zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa delegalizującego partie lub organizacje promujące lub

podżegające do dyskryminacji rasowej, takie
jak Ruch Narodowy, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Falanga, (...)
Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność”.
Ostatnia z wymienionych organizacji została
już zdelegalizowana przez sąd. Polska delegacja złożyła sprawozdanie ONZ, w którym zapewnia, że walczy z dyskryminacją i rasizmem.
Pomimo tego ONZ wyraża zaniepokojenie sytuacją w Polsce i oczekuje, że w ciągu roku kraj
przygotuje dodatkowe sprawozdanie.

Didier Reynders komisarzem
UE ds. sprawiedliwości

Koniec z wizami do USA

Kandydat na komisarza UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders dostał zielone światło od komisji wolności obywatelskich i komisji prawnej PE. Nie było jednomyślności,
ale otrzymał dwie trzecie głosów.
Podczas wysłuchania Belg poinformował
europosłów połączonych komisji, że praworządność będzie jego priorytetem podczas
sprawowania przez niego mandatu. Zapowiedział, że procedury praworządności
wobec Polski i Węgier będą kontynuowane.
Reynders odniósł się też do niedawnego
umorzenia przez belgijską prokuraturę
sprawy wysuwanych wobec niego oskarżeń o korupcję i pranie pieniędzy w Demokratycznej Republice Konga przez byłego
członka belgijskich służb bezpieczeństwa,
który nie przedstawił jednak żadnych dowodów na poparcie swoich zarzutów.
Kandydat na komisarza powiedział, że
to oskarżenie było „złośliwym atakiem”.
61-letni Reynders jest od lat jedną z najważniejszych postaci na scenie politycznej
Belgii. Sprawował od 20 lat prestiżowe
funkcje; był ministrem finansów w sześciu różnych rządach w latach 1999–2011,
a następnie szefem belgijskiej dyplomacji.

Prezydent USA ogłosił na początku października, że podpisał dokument obejmujący Polskę programem bezwizowym. To
historyczny moment w stosunkach polsko-amerykańskich. Po przystąpieniu do
programu Polacy będą mogli podróżować
do USA w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni bez konieczności wcześniejszego uzyskania wizy. Aby
polecieć do Stanów Zjednoczonych, trzeba
będzie zarejestrować się przed wylotem
w elektronicznym systemie ESTA. Nie będzie również konieczna opłata w wysokości
160 dolarów za przystąpienie do procedury.
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych ze
strony rządu USA, aby sfinalizować przystąpienie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Według placówki procedury te
potrwają kilka miesięcy.
Przekonanie, że do końca roku uda się
przeprowadzić procedury związane z objęciem Polski Programem Ruchu Bezwizowego, wyraziła ambasador USA w Polsce
Georgette Mosbacher. 2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz – dodała.

Porozumienie w sprawie
brexitu
Komisja
Europejska
poinformowała
17 października o porozumieniu z Wielką
Brytanią ws. wyjścia tej ostatniej ze wspólnoty. Donald Tusk zaznaczył, że porozumienie w sprawie brexitu jest bezpieczne
dla obywateli UE. Podkreślił też, że jego
osiągnięcie było możliwe, ponieważ nowa
wersja została pozytywnie oceniona przez
Irlandię. Jak stwierdził, ważne jest to, że
umowa pozwala uniknąć chaosu w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Umowa zawiera zapisy o okresie
przejściowym, który ma potrwać do końca
2020 r. W tym czasie niewiele się zmieni
poza tym, że Wielka Brytania nie będzie
brała udziału w pracach instytucji europejskich. Okres ten może być przedłużony o rok lub dwa lata, jeśli zgodzą się na
to obie strony. W porozumieniu udało
się też osiągnąć kompromis w kwestii irlandzkiej. 19 października nie odbyło się
głosowanie nad umową z Unią Europejską
w sprawie brexitu. Brytyjska Izba Gmin
przyjęła poprawkę Letwina, która przewiduje wstrzymanie poparcia przez posłów
porozumienia Zjednoczonego Królestwa
z UE w sprawie brexitu do czasu przyjęcia
stosownych ustaw i ich wejścia w życie.
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson
musiał wysłać do Brukseli list z prośbą o przesunięcie terminu brexitu do
31 stycznia 2020 r., bo był do tego zobligowany prawnie po przegranym głosowaniu w Izbie Gmin. Prośby nie podpisał, bo
wcześniej zapowiadał, że wolałby odejść
z tego świata niż to zrobić.
Johnson wysłał też do Brukseli drugi list,
w którym wyraża nadzieję, że Bruksela nie
zgodzi się na przesunięcie daty opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię.

Francuzi pożegnali Jacques’a Chiraca
30 września br. w paryskim kościele św. Sulpicjusza odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego prezydenta Francji Jacques’a Chiraca.
W pogrzebie wzięło udział 2 tys. gości, w tym zagraniczni przywódcy i członkowie rodów królewskich.
Kondukt żałobny w asyście honorowej z owiniętą we francuską flagę
trumną zmarłego dotarł do kościoła w południe. Równocześnie rozdzwoniły się dzwony. Do świątyni trumnę wnieśli członkowie dawnej
ochrony Chiraca, czemu towarzyszyły dźwięki „Requiem” Gabriela Fauré.
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Wcześniej Chiraca żegnali też Francuzi. Trumna z ciałem zmarłego
wystawiona była na dziedzińcu kompleksu Les Invalides przy wejściu do katedry Świętego Ludwika w Paryżu. Do księgi kondolencyjnej w Pałacu Elizejskim wpisało się blisko 5 tys. osób.
Jacques Chirac zmarł w wieku 86 lat. Najwyższy urząd w państwie
sprawował przez dwie kadencje, w latach 1995–2007. Poza tym
dwukrotnie sprawował też urząd premiera: w latach 1974–1976
i 1986–1988, a w latach 1977–1995 był merem Paryża.
PAP

Szanujemy różnice między ludźmi i uważamy różnorodność
za nasz atut. Nie podejmujemy dyskryminujących osądów
wobec naszych współpracowników i klientów.
Chcemy, aby nasz personel odzwierciedlał społeczeństwo
Brukseli w całej jego różnorodności. Zachęcamy wszystkich by
dołączyli do naszej ekipy bez względu na pochodzenie, kolor
skóry, płeć, wiek, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
W wyborach parlamentarnych
zwyciężyło rządzące od czterech
lat Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 43,59 proc. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska,
na którą głosowało 27,40 proc.
wyborców. Frekwencja osiągnęła poziom 61,74 proc.

PODZIAŁ MANDATÓW
W SEJMIE
Jak podała Państwowa Komisja
Wyborcza (PKW), w wyborach do
parlamentu PiS uzyskał 43,59 proc.
i 235 mandatów, Koalicja Obywatelska – 27,40 proc. i 134 mandaty,
SLD – 12,56 proc. i 49 mandatów,
PSL – 8,55 proc. i 30 mandatów, a Konfederacja – 6,81 proc.
i 11 mandatów, 1 mandat przypadł
Mniejszości Niemieckiej.
Spośród dziesięciu posłów z najwyższymi wynikam aż siedmiu
to politycy PiS, ale zwyciężczyni – Małgorzata Kidawa-Błońska
z KO – zaimponowała swoim
rezultatem: zagłosowało na nią
416 030 wyborców. Na podium
znaleźli się: Małgorzata Kidawa-Błońska, Jarosław Kaczyński
(248 935 głosów) i Adrian Zandberg (140 898 głosów). Na kolejnych miejscach są: Małgorzata
Wassermann, Mariusz Błaszczak,
Mateusz Morawiecki, Zbigniew
Ziobro, Borys Budka, Jacek Sasin
i Mirosława Stachowiak-Różecka.

PODZIAŁ MANDATÓW
W SENACIE
13 października w wyborach parlamentarnych, oprócz 460 posłów, Polacy wybierali także
100 senatorów w okręgach
jednomandatowych. PiS utracił większość w Senacie i teraz
to senatorowie popierani przez
formacje opozycyjne (bądź niezależni, ale sprzeciwiający się
partii rządzącej) stanowią więk-
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szość. Kandydaci opozycji zdobyli
51 mandatów, PiS 49.
Wybory do Senatu, inaczej niż
w przypadku elekcji sejmowej,
odbywają się według ordynacji większościowej jednomandatowej. Oznacza to, iż do izby
wyższej polskiego parlamentu
dostaje się zawsze jeden kandydat z danego okręgu – ten,
który otrzyma więcej głosów
niż każdy z pozostałych kandydatów (niezależnie od tego, ile
ostatecznie osób na niego zagłosuje). Oznacza to też, że im GŁOSOWANIE POLAKÓW ZA GRANICĄ – WYNIKI DO SEJMU RP
większa liczba pretendentów do
Liczba Procent
Liczba
Procent
mandatu w danym okręgu, tym Komitet
głosów głosów mandatów mandatów
większe prawdopodobieństwo,
że więcej komitetów nie będzie Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja 122 389 38,95%
9
45%
miało swojego przedstawiciela Obywatelska PO .N IPL Zieloni
w Senacie. W Polsce senackich Komitet Wyborczy
78 218 24,89%
6
30%
okręgów jest 100 – tyle, ilu de- Prawo i Sprawiedliwość
putowanych zasiada w Senacie.
Komitet Wyborczy

64 960 20,67%
Skład opozycji w Senacie to: Sojusz Lewicy Demokratycznej
43 senatorów i senatorek KO,
Komitet Wyborczy
2 senatorów SLD, 3 senatorów Konfederacja Wolność i Niepodległość 35 779 11,39%
PSL, 3 senatorów niezależnych:
Krzysztof Kwiatkowski, Stanisław Komitet Wyborczy
12 915
4,11%
Gawłowski i Wadim Tyszkiewicz; Polskie Stronnictwo Ludowe
łącznie 51 miejsc. PiS ma 48 se- Razem
314 261
100%
natorów; jedno miejsce otrzymała popierana przez partię Kaczyń- BELGIA – WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RP
skiego Lidia Staroń.

Frekwencja wyniosła 61,74 proc.
Dla porównania – w 2015 r.
frekwencja osiągnęła poziom
50,92 proc., a w 2011 r. –
48,92 proc. (najwyższy wynik
w wyborach parlamentarnych
uzyskano w 1989 r.: 62,11 proc.).

Komitet

Polacy za granicą w większości
głosowali na KO. Po przeliczeniu głosów z 97,19 proc. obwodowych komisji wyborczych
utworzonych poza granicami
Polski, KO uzyskała 39,05 proc.
głosów, PiS – 25,29 proc., SLD
– 20,43 proc., Konfederacja –
11,14 proc., a PSL – 4,1 proc.

Liczba
głosów

3

15%

1

5%

1

5%

20

100%

Procent
Liczba
Procent
głosów mandatów mandatów

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Obywatelska PO .N IPL Zieloni

5 082

43,51%

9

45,00%

Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

2 989

25,59%

6

30,00%

Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy Demokratycznej

2 133

18,26%

3

15,00%

Komitet Wyborczy
Konfederacja Wolność i Niepodległość

943

8,07%

1

5,00%

Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe

533

4,56%

1

5,00%

11 680

100%

20

100%

Razem

źródło: PKW

9 listopada obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem.
Święto upamiętnia „noc kryształową”, która w 1938 r. zebrała w Niemczech ogromne żniwo nienawiści. Przez
długie lata, bo do 1988 r., obchodzone było jako Dzień Pamięci o „nocy kryształowej”. Nieważne jednak, jak
nazywane – ma przypominać o największej porażce ludzkości, jaką było doświadczenie II wojny światowej na
czele z ludobójstwem, przyzwoleniem na przemoc i nienawiść oraz klarowną taktyką dążącą do eksterminacji
konkretnej grupy społecznej. Tego dnia możemy jednak pomyśleć także o współczesności. Bo podobne bezprawie,
nietolerancja, nienawiść, faszyzm odnawiają się w naszych czasach, często pod grubym płaszczem obłudy.

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. doszło w Niemczech
do pierwszego tak jednoznacznego i powszechnego pogromu ludności pochodzenia żydowskiego. W zorganizowanej przez władze państwowe działalności, wspartej
przez bojówki hitlerowskie oraz militarną formację nazistowską SS, dokonał się tej nocy wstęp do przyszłych
tragicznych wydarzeń ludobójstwa II wojny światowej.
Zamordowano wówczas 91 Żydów. Około 30 tys. wysłano do obozów koncentracyjnych. Spalono ponad 170 synagog, zdewastowano wszystkie kirkuty. Zdemolowano
ponad 170 domów oraz 7,5 tys. sklepów należących do
Żydów. Zniszczono żydowskie dzieła sztuki i ich elementy
kultury. Ulice niemieckich miast i miasteczek pokryły się
szkłem z wybijanych okien. Od tego szkła wzięła się nazwa
„noc kryształowa”, która to być może też symbolizowała
„oczyszczenie” narodu niemieckiego z przedstawicieli innych narodów, kultur czy mniejszości. Tej nocy narodził się
oﬁcjalny faszyzm z etykietką odgórnego przyzwolenia na
mord i prześladowanie. O tej nocy zapomnieć nie można.

W dzisiejszej rzeczywistości łatwo zapomnieć, o co chodziło w faszyzmie. Żyjemy
szybko dniem bieżącym, rzadko zatrzymujemy się przy tematach trudnych, przytłaczających, skłaniających do reﬂeksji. To jednak
nie znaczy, że one nie istnieją, straciły na
aktualności czy nie są warte uwagi. Tylko
pamięć o nich i ich właściwe zrozumienie
pozwolą ujarzmić rodzące się w niektórych
społecznościach fascynacje kulturą – na
przykład – nazistowskiej potęgi.
Faszyzmu nie da się opisać krótko jedną konkretną deﬁnicją. Można powiedzieć, że był to
masowy ruch polityczny, skrajnie nacjonali-
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styczny, totalitarny. Narodził się we Włoszech
po I wojnie światowej. Na przestrzeni lat
rozwijał się jako ruch polityczny, w różnych
postaciach, we Francji, Austrii, Finlandii, Estonii, Chorwacji, na Węgrzech, w Rumunii,
Portugalii, Hiszpanii, na Słowacji… a nawet
w Polsce. Bez wątpienia świat jednak zapamiętał jego nazistowską twarz w Niemczech.
Faszyzm wyrażał niezgodę na świat polityczny powstały po I wojnie światowej. Zwracał
się przeciwko wersalskiemu porządkowi
politycznemu, przeciwko liberalizacji, demokracji, kapitalizmowi, bolszewizmowi.
Swoisty system rządzenia łączył z systemem
myślenia, doceniał siłę ducha, którą można

przemienić w siłę narodu. Ekspansja terytorialna miała tę siłę wzmacniać. Kontrolę
wszelkich ruchów politycznych wewnątrz
granic państwa miały zapewniać odpowiednio rozbudowane służby bezpieczeństwa. Życie zarówno całej społeczności, jak
i jednostki miało być nieustannie pod lupą,
poddane kontroli i rewizji. Państwu przewodniczył charyzmatyczny wódz, który miał
zawsze rację, wszystko kontrolował, określał
granice prawa, moralności. Był bezpośrednio
odpowiedzialny za terror, wojnę, masowe
zbrodnie wymierzone w ludzkość. Dyktator
jednym słowem dzielił społeczeństwo na
dobrych i złych, jednocześnie uprawniając
swoich poddanych i służby mundurowe do

eksterminacji tych drugich bez mrugnięcia
okiem. W Niemczech skutki tej zgubnej ideologii zaczęły wchodzić w życie właśnie po
9 listopada 1938 r., przybierając rozmiary,
które nie mieszczą się w żadnych ramach
myślowych cywilizowanego człowieka.
Antysemityzm w terminologii jest o wiele
bardziej jednoznaczny. Określa postawy
charakteryzujące się niechęcią i wrogością
wobec ludności żydowskiej, wynikające
z różnego rodzaju uprzedzeń wobec tej
społeczności. Prześladowano i dyskryminowano na tle religijnym, etnicznym i rasowym. I nie była to postawa wynikająca
z XX-wiecznej ideologii; niechęć do Żydów
była wręcz odwieczna w większości miejsc
na świecie. Nie lubiano ich z różnych abstrakcyjnych powodów: za śmierć Chrystusa,
za przedsiębiorczość, za odmienne rytuały,
za stałość w poglądach, za majątek… Niechęć tę okazywano przez wieki bardzo często w formie przemocy, dyskryminacji, wykluczenia. Po „nocy kryształowej” przemoc
znalazła się w granicach prawa. Antysemityzm stał się nazistowską religią. Pochłonął
w trakcie II wojny światowej około 6 mln
żydowskich istnień. To liczba zastrzelonych,
zagazowanych, zagłodzonych, wykończonych ﬁzycznie niewolniczą pracą…
W Europie, która doświadczyła zakrojonego
na ogromną skalę ludobójstwa, w XXI w. odradzają się ruchy faszystowskie. Neofaszyzm
określa ruchy polityczne dążące do odrodzenia się faszyzmu lub wprowadzenia nacjonalistycznego ustroju totalitarnego wzorowanego na faszyzmie. Pojawia się w krajach Europy
Zachodniej w zasadzie od lat powojennych,
co znamienne jednak, cały czas ma poparcie
i się rozwija. Wynika z frustracji współczesną
cywilizacją Zachodu, konsumpcjonizmem,
kapitalizmem. Zwraca się w kierunku dyktatury, monogamii politycznej, kontroli policyjnej, militaryzacji ustroju politycznego,
zniesienia wolności obywatelskich… przy
jednoczesnym utrzymaniu marionetkowej demokracji w ustawach zasadniczych.
Neofaszyzm, towarzyszący zazwyczaj partiom politycznym skrajnie prawicowym,
oficjalnie wypiera się jednak swoich powiązań z faszyzmem. Jednocześnie wskrzesza go z popiołów. Współcześnie wszelkie
ruchy zmierzające w kierunku odrodzenia
się w praktyce tej ideologii są monitorowane i powinny być likwidowane. Frustracja
wiekami XX i XXI, którą zwłaszcza manipulowana odgórnie młodzież manifestuje

swoim poparciem dla ustroju totalitarnego,
wzmaga jednak owo zjawisko. W prawie całej Europie widać ruchy tej opcji politycznej.
Polska niestety jest jednym z tych krajów,
w których neofaszyzm odradza się od dobrych paru lat. Ostatnie dwa lata wzmogły
rozwój tego ruchu, choć mało kto nazywa go
po imieniu. Kryje się on bowiem w zarejestrowanych i prężnie działających organizacjach, które bez mrugnięcia okiem wyprą się
swojego poparcia dla faszyzmu. Jednocześnie propagując właściwą mu nienawiść, wykluczenie i przemoc rozgrzeszoną ideologią.
W sierpniu bieżącego roku rozwiązano wyrokiem sądu stowarzyszenie Duma i Nowoczesność, którego członkowie uczestniczyli
w obchodach urodzin Hitlera w maju 2017 r.
Dekoracją uroczystości były ﬂagi ze swastykami, ołtarzyk oraz pochodnia w kształcie
swastyki. Urodzinowi „goście” przebrani
byli w mundury SS, wznosili toasty za Hitlera i Polskę w jednym zdaniu. Wyrok sądu,
jedyny słuszny, był koniecznym wyznaczeniem granicy dla ruchów neofaszystowskich, które czują się coraz bardziej
bezkarne. W tym roku próbowano
też zorganizować w Dzierżoniowie
imprezę muzyczną propagującą ideologię neofaszystowską. Nie doszła
ona do skutku, bo ponad trzystu
funkcjonariuszy ABW interweniowało i zablokowało wydarzenie.
Ale polski neofaszyzm to nie tylko imprezy. Ruch ma swoje własne medium: pismo
„Szturm”, które ukazuje się od 2014 r. Poglądy
prezentowane w tym narodowo-radykalnym
miesięczniku nie pozostawiają wątpliwości
co do korzeni ideologicznych. Tymczasem
o aktywnych działaczach miesięcznika słyszymy na co dzień w mediach – niektórzy z nich
tworzą dzisiaj alternatywę polityczną dla wiodącej władzy. Niektórzy tę władzę wspierają.
W miesięczniku niejednokrotnie wypowiadali się członkowie Ruchu Narodowego
– partii politycznej wchodzącej aktualnie
w skład federacyjnej partii Konfederacja
Wolność i Niepodległość. Równie prężnie,
choć może już nie w prasie, ale przede
wszystkim w terenie – na marszach, protestach i manifestacjach – działa ruch społeczny Obóz Narodowo-Radykalny, skupiający
młodych Polaków oddanych Bogu, dla których honor, ojczyzna, rodzina, tradycja i przyjaźń są święte. Jeśli jednak coś stoi na przeszkodzie owej świętości (Bóg jeden wie, jak

pojętej), przeróżnymi środkami członkowie
organizacji bronią jej czci – słowem, gestem,
czynem… O tym ugrupowaniu w ostatnich
latach było dość głośno, a w nadchodzących
– będzie zapewne jeszcze głośniej. Innym
ruchem, który odżegnuje się od poglądów
faszystowskich, ale realizuje skrupulatnie
niektóre z jego założeń (nienawiść, nietolerancję i wykluczenie), jest Młodzież
Wszechpolska. Każdy z nas słyszał o tych
organizacjach, często w kontekście pięknych
słów i zaangażowania w walkę o ojczyznę,
Kościół, dobro wspólne… Jest ich oczywiście
o wiele więcej. Przypatrzmy się uważniej
gestom i czynom, które towarzyszą górnolotnym deklaracjom – daleko im do pokojowego nastawienia, szukania kompromisu,
porozumienia, chęci dialogu. Tak tuż pod
naszymi nosami kiełkuje neofaszyzm.
Tymczasem są piękne inicjatywy, które propagują wolność, pokój, demokrację i prawa
człowieka. Jedną z nich jest Rok Antyfaszystowski – ogólnopolska inicjatywa koalicji
instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, kolektywów,
artystów, aktywistów. Deklarują oni jednoznaczny
sprzeciw wobec powrotu
do sfery publicznej ruchów neofaszystowskich.
A sprzeciw ten przybiera
niejednokrotnie artystyczną formę. Poprzez sztukę
i dialog koalicja ta sprzeciwia się gloryﬁkacji
wojny, kultowi przemocy, autorytaryzmowi,
nacjonalizmowi, nietolerancji, mizoginii,
homofobii, rasizmowi. Propaguje równość,
wolność, solidarność. Prezentuje wydarzenia
kulturalne i społeczne organizowane w całej
Polsce – które zaczęły się 1 września 2019 r.
(80. rocznica wybuchu II wojny światowej)
i potrwają do 8 maja 2020 r. (75. rocznica
zakończenia wojny). Daty są umowne, ale
w ich ramach może znaleźć się każde wydarzenie, które promuje uniwersalne wartości:
wolność, równość, demokrację, a także szacunek dla mniejszości etnicznych, rasowych
czy religijnych. Tego potrzebuje dzisiejszy
świat, dzisiejsza Polska – granicy oddzielającej ideologię wyrosłą na faszystowskich
podwalinach od naszego codziennego życia.

Więcej o wydarzeniach w ramach
Roku Antyfaszystowskiego na
stronie rokantyfaszystowski.org.
Ewelina Wolna-Olczak
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The Nobel Prize: Niklas Elmehed

Mówi się, że Polka podzieliła Nobla z austriackim pisarzem Peterem Handtke, choć
nie do końca jest to prawda. Olga Tokarczuk
otrzymała nagrodę za rok 2018, a Handtke
za rok bieżący. A to dlatego, że ubiegłoroczne nominacje zostały odwołane ze względu na skandale, jakie wstrząsały Akademią.
Wszystko związane było z oskarżeniem
o gwałt Jean-Claude’a Arnault, męża jednej
z członkiń Akademii, Katariny Frostenson.
Ona i sześciu innych członków Akademii
opuściło jej szeregi, a sam Arnault, oskarżony również o przecieki dotyczące nazwisk
laureatów, został osadzony w więzieniu.
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Wybór Polki to też poniekąd konsekwencja
zapowiedzi Akademii dotyczącej odejścia od
polityki nastawionej na piszących mężczyzn.
W uzasadnieniu swojej decyzji Akademia
przyznała, że wybór Olgi Tokarczuk podyktowany był jej „narracyjną wyobraźnią, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje
łamanie wszelkich barier jako formę życia”.
Olga Tokarczuk urodziła się 29 stycznia
1962 roku w Sulechowie, w dzisiejszym
województwie lubuskim. Jest absolwentką
wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zadebiutowała na łamach „Na
Przełaj” w roku 1979. Wtedy też publikowała swoje pierwsze opowiadania pod
pseudonimem Natasza Borodin. Tokarczuk
zadebiutowała pod własnym nazwiskiem
w roku 1993, publikując książkę „Podróż ludzi Księgi”. Dwa lata później ukazała się jej
druga powieść, zatytułowana „E.E.”, a rok
potem do księgarń trafiła książka „Prawiek
i inne czasy”. Ale największą popularność,
nie tylko w Polsce, przyniosła jej powieść
z roku 2007 pt. „Bieguni”. Powiedziała wtedy: „pisanie powieści jest dla mnie przeniesionym w dojrzałość opowiadaniem sobie
samemu bajek. Tak jak to robią dzieci, zanim zasną. Posługują się przy tym językiem
z pogranicza snu i jawy, opisują i zmyślają”.
Olga Tokarczuk ma na swoim koncie 18 publikacji. Sześć z nich doczekało się ekranizacji, a wśród twórców można wymienić
choćby Ewą Dałkowską, Maję Ostaszewską czy Agnieszkę Holland. Pisarka ma też
w swoim dorobku dziesiątki nagród literackich, zdobytych nie tylko w Polsce. Została
uhonorowana „Nike” – przez oficjalne jury,
a dodatkowo pięć razy przez czytelników;
ma „Paszport Polityki”, międzynarodową
nagrodę Vilenica czy też ubiegłoroczną brytyjską International Booker Prize.
O Oldze Tokarczuk piszą wszystkie najważniejsze media na świecie. Hiszpański „El
Pais” mówi, że Nobel dla polskiej pisarki
to także zadośćuczynienie za ubiegło-

roczne grzechy Akademii. Zaznacza przy
okazji, że w tym roku ukaże się na rynku
hiszpańskim tłumaczenie książki „Bieguni”. Brytyjski „The Guardian” określa Polkę
mianami aktywistki, intelektualistki i pisarki krytykującej obecną polską politykę,
jednocześnie przypominając, że wyrafinowany brytyjski czytelnik doskonale już
ją zna za sprawą nagrody Bookera sprzed
roku i książki „Bieguni”, która w Wielkiej
Brytanii ukazała się pod tytułem „Flights”.
Z kolei prestiżowy „The New York Times”
zwraca uwagę na to, że honorując Olgę
Tokarczuk, szwedzka Akademia wreszcie
pokazała, że nie jest nastawiona na pisarzy z Europy Zachodniej, bo od 1901 roku
zdecydowana większość laureatów Nagrody Nobla to osoby anglojęzyczne, i że mozolnie, ale zmienia się też coś w kontekście
płci pisarza, bo na 116 laureatów nagrody
w dziedzinie literatury Tokarczuk jest już
piętnastą kobietą. Zaznaczono przy okazji,
że twórczość naszej noblistki jest „jednocześnie uniwersalna i jakże bardzo polska”.
Polska kultura zyskała kolejnego Nobla,
choć nad Wisłą nie brakuje przeciwników
wyboru Akademii. Można się zgadzać lub
nie z argumentami za lub przeciw. Ale nie
zmienia to faktu, że Nobel przybrał biało-czerwone barwy.
Filip Cuprych

Fot. Wikipedia, autor Fryta 73

P

o 23 latach świat znów usłyszał o polskiej literaturze. Nasza noblistka jest
piętnastą kobietą z literackim Noblem
i piątym w historii Polski laureatem tej nagrody. Jako pierwszy, w roku 1905, Nobla
w dziedzinie literatury odebrał Henryk
Sienkiewicz za powieść „Quo vadis”. Mówi
się, że wtedy rozczarowania nie kryła Eliza Orzeszkowa, która liczyła na wygraną.
W 1924 roku nagrodę otrzymał Władysław
Reymont za „Chłopów”. Również w tym
samym roku rozważano kandydaturę Stefana Żeromskiego. W roku 1980 Akademia
nagrodziła Czesława Miłosza, co uznano za
akt polityczny i poparcie świata zachodniego dla powoli rodzących się przemian
nad Wisłą. Ostatni raz literacki Nobel został przyznany Polce w 1996 roku, a jego
laureatką była Wisława Szymborska. Teraz
szczęśliwą piątkę zamyka Olga Tokarczuk.

Znani
artyści i politycy

piszą książki
Są znani, mają pieniądze i uznanie. Ale odkryli w sobie
talent (mniejszy lub większy) do pisania. Piszą powieści
dla dzieci i dla dorosłych. Sensacyjne, kryminalne,
szpiegowskie. Odwołują się do swojego życiowego
doświadczenia, do wspomnień i przeżyć. Oto
osoby, które zdobyły popularność i pieniądze
w innej dziedzinie, zanim wzięły do ręki pióro
i otworzyły przed nami nowe światy – swoich
pisarskich dokonań.

KSIĄŻKI DLA
NAJMŁODSZYCH
Julianne Moore, amerykańska
aktorka, której znakiem rozpoznawczym są rude włosy oraz
piegi i która zagrała ostatnio
tytułową rolę w filmie „Gloria
Bell”, napisała książkę dla dzieci
pt. „Truskawkowe piegi”. Historia
głównej bohaterki przypomina
życie samej autorki. Jest to bowiem opowieść o siedmioletniej
rudowłosej i piegowatej dziewczynce nieszczęśliwej z powodu
swego wyglądu. Chciałaby się
pozbyć piegów, ale nie potrafi.
W końcu zrozumie, że są one
czymś, co ją wyróżnia, więc postanawia je polubić. Książka
Julianne Moore jest dobrą egzemplifikacją tego, że łatwiej
i szczerzej można opisać to, co
spotkało nas samych, dając przy
tym przykład, jak zaakceptować siebie takim, jakim się jest.
A dlaczego piegi są truskawkowe? Żeby poznać odpowiedź na
to pytanie, trzeba sięgnąć po
książkę.
Paul McCartney to także osoba,
której nie trzeba przedstawiać
– słynny muzyk jeszcze słynniejszej grupy „The Beatles”. Napisał
mądrą i przejmującą książkę dla
dzieci pt. „Wysoko w chmurach”
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– o stracie, samotności i poszukiwaniu szczęścia i wolności. Radami służył mu brytyjski pisarz
Philip Ardagh, a szatę graficzną
stworzył rysownik i animator
filmów dla dzieci Geoff Dunbar. Pomysł zrodził się podczas
współpracy artystów przy realizacji filmu animowanego „Szum
tropikalnej wyspy”. We wrześniu
tego roku wyszła kolejna książka
McCartneya „Hey Grandude!”
– jest to obrazkowe dzieło
o dziadku-odkrywcy, który zabiera w podróż czworo swoich wnucząt. Do książki dołączona jest
płyta, na której sam autor w roli
narratora opowiada o ucieczce
przed lawinami czy o jeździe na
latających rybach. Cóż, muzyk
sam jest dziadkiem – teraz także
i po części dla tych dzieci, które
posłuchają jego historii.

SKANDALISTKI PISZĄ
DLA DZIECI
Fani Agnieszki Chylińskiej wszystkiego mogliby się spodziewać po
kontrowersyjnej i nieobliczalnej
piosenkarce, ale chyba nie tego,
że napisze książkę dla dzieci.
Założenie rodziny i posiadanie
dzieci otworzyło przed wokalistką nowe pole artystycznej
wypowiedzi. Pierwsza była powieść o rodzinie Zezików, opo-

wiedziana oczami ośmioletniej
dziewczynki: „Zezia i Giler”.
A potem następne książki tego
cyklu: „Zezia, Giler i Oczak”, „Zezia i wszystkie problemy świata”,
„Zezia, miłość i bunt na statku”.
Główna bohaterka z dziecka
zmienia się w nastolatkę. Jak zawsze bacznie obserwuje świat
wokół i musi stawiać czoła
coraz poważniejszym wyzwaniom. Na przykład takim, jak
pojawienie się na świecie brata
czy przeniesienie się do innej
szkoły, ale i zetknięcie się ze
śmiercią i nie do końca odwzajemnioną miłością.
Powieści Chylińskiej czyta się bardzo dobrze; podobają się i dzieciom, i rodzicom. Jest w nich sporo
humoru, choć są i pewne mankamenty, na przykład przewaga opisu nad akcją. Autorka przyznaje, że
bohaterowie mają sporo z niej i jej
dzieci. Jej debiut jako pisarki okazał
się całkiem udany. Jeśli ktoś kupi
powieść w formie audiobooka, to
usłyszy samą autorkę czytającą
własną książkę.
Agnieszka Chylińska ścieżkę miała zresztą już przetartą. Kilka lat
wcześniej inna gwiazda piosenki,
nie mniej zresztą od niej kontrowersyjna, Madonna, napisała
kilka książek dla najmłodszych.

Pierwszą powieścią były „Angielskie różyczki” – historia jedenastoletnich przyjaciółek, które
uczą się nie zazdrościć innym
i ich przedwcześnie nie oceniać.
Madonna wydała w sumie pięć
książek. Tylko trzy są dostępne
w języku polskim – jeszcze „Jabłka pana Peabody’ego” oraz „Jakub i siedmiu złodziei”. Książki
czyta się lekko, choć tematy, które podejmują, są ważne. Ich sukces był chyba jednak raczej spowodowany sławnym nazwiskiem
autorki niż jej wielkim talentem
pisarskim.

SŁYNNY AKTOR
PISARZEM
Tom Hanks to amerykański aktor znany z takich filmów jak
„Forrest Gump” czy „Szeregowiec Ryan”, a także reżyser, scenarzysta i producent filmowy.
Kiedy wydał tom siedemnastu
opowiadań „Kolekcja nietypowych zdarzeń”, okazało się, że
jest również bardzo dobrym
prozaikiem. Jego krótkie opowiadania są bezpretensjonalne
i stonowane. Ich bohaterowie
są bardzo różnorodni – pod
względem wieku, zawodu, statusu rodzinnego i majątkowego
– ale zawsze podążają za swymi
marzeniami. Nawet wtedy, gdy

wymaga to od nich podjęcia
nieoczywistych decyzji. Co wyniknie z podróży w czasie czy
z porannego pływania w morzu? Warto samemu się przekonać, bo autor ma wiele empatii dla swoich bohaterów oraz
prawdziwy talent pisarski, który
pozwala mu bawić się językiem.
Motywem łączącym wszystkie
teksty jest maszyna do pisania –
właśnie ten staromodny przedmiot może zmieniać losy świata.
Opowiadania czyta się z niesłabnącym podziwem dla wyobraźni
Toma Hanksa oraz umiejętności
przelania na papier mądrych
i potoczystych zdań. Chciałoby
się zanurzyć w świat jego bohaterów i przeżyć to, co ich spotyka.
Steve Martin tak skwitował nową
„rolę” kolegi z planu filmowego:
„Okazuje się, że Tom Hanks jest
też mądrym i zabawnym pisarzem o nieskończenie zaskakującym umyśle. Niech to diabli!”.

A czy spodziewalibyśmy się, że
aktor znany z filmów komediowych o dość niewyszukanym
humorze, czyli wspomniany już
Steve Martin, napisze książkę,
której tematem będzie… sztuka?
I umieści akcję swojej powieści
w galeriach i domach aukcyjnych
Nowego Jorku? Okazuje się jednak, że aktor jest też zapalonym
kolekcjonerem. Jego powieść,
zatytułowana, jakżeby inaczej,
„Piękny przedmiot”, jest zarówno historią o wielkomiejskim
życiu artystycznym i o chęci zaistnienia w nim, jak i sentymen-

świat władzy, gdzie podejmuje
się kluczowe dla całego świata
decyzje. Autorem książkowego
pierwowzoru kultowego już dziś
serialu jest Michael Dobbs. Ten
autor politycznych thrillerów
posiada nie tylko pisarski talent,
ale i wiedzę, co dzieje się na
szczytach władzy, bo sam przez
wiele lat był politykiem. To były
poseł brytyjskiej Partii Konserwatywnej i były współpracownik Margaret Thatcher. Korupcja, manipulacja czy ambicja
oraz wartka akcja to kluczowe
elementy jego powieści. Warto

INNI AKTORZY
TEŻ PISZĄ
Hugh Laurie, czyli odtwórca
głównej roli w serialu „Dr House”,
napisał w 1996 r. książkę, która
spodobała się czytelnikom w Stanach Zjednoczonych. Z czasem
powieść stawała się coraz bardziej popularna także i w innych
krajach, a to ze względu na rosnącą sławę samego aktora i serialu,
który powiększał się o kolejne serie. „Sprzedawca broni” to opowieść o byłym żołnierzu, który nie
zgadza się na zostanie płatnym
mordercą, a wręcz będzie chciał
ochronić swoją niedoszłą ofiarę
przed śmiercią. Oczywiście to powoduje, że wplątuje się całkiem
niechcący w aferę szpiegowską.
W dość zgrabny sposób przewijają się w książce wątki związane
z polityką, wielkimi pieniędzmi,
terroryzmem czy miłością. Cechą
charakterystyczną powieści jest
cyniczny humor – tak dobrze znany później z postaci doktora Gregory’ego House’a. Jest strasznie,
ale i śmiesznie.
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talną pochwałą Nowego Jorku
przełomu wieków. To także po
trosze album z reprodukcjami
dzieł sztuki oraz celnymi komentarzami. Te ostatnie dotyczą zarówno obrazów, jak i bohaterów
opowieści. Jak na komika przystało, nie brak w tej książce zjadliwej ironii. Czyta się w mgnieniu oka. I przyjemnie ogląda.

POLITYCY PISZĄ
BESTSELLERY
Kto nie oglądał serialu „House
of Cards” lub chociaż o nim nie
słyszał? Bezwzględny, by nie powiedzieć makiaweliczny polityk
Francis Underwood pnie się po
szczeblach kariery politycznej,
nie zważając na nikogo i na nic.
W serialowej opowieści z zadziwiającą precyzją czy nawet
cynizmem przedstawiony jest

też sięgnąć po „Wojnę Winstona”, „Dzień Lordów” i „Szpiega
w Jałcie” tego autora.
Jednak najpopularniejszym brytyjskim pisarzem wśród polityków jest Jeffrey Archer – arystokrata z pochodzenia, kandydat
z ramienia partii konserwatywnej
na burmistrza Londynu, a także
autor bestsellerów, które sprzedały się na świecie w nakładzie
330 mln egzemplarzy. Jego książki „Co do grosza”, „Kain i Abel”,
„Sprawa honoru”, „Stan czwarty” i wiele innych to sensacyjne
powieści o żądzy władzy, niepohamowanej ambicji i bogactwie.
Ma prawdziwy talent do opowiadania historii, więc akcja jego
powieści toczy się wartko i wciąga
czytelnika. Wiele z jego utworów
zostało sfilmowanych. Ostatnią
książkę, pt. „I tak wygrasz” (której

akcja toczy się w komunistycznej
Rosji), wydał w ubiegłym roku,
mając 77 lat. I chyba nie powiedział (ani nie napisał) jeszcze
ostatniego słowa.
Swoją pierwszą powieść wydał
także były prezydent Stanów
Zjednoczonych – Bill Clinton.
Thriller „Gdzie jest prezydent?”
napisany został wspólnie z Jamesem Pattersonem i naprawdę wciąga. Nieamerykańskiego czytelnika może razić nieco
schematyczna akcja i nadmiar
propagandy, choć w Stanach
Zjednoczonych postać prezydenta ratującego swój kraj przed
zagrożeniem jest czymś zupełnie
naturalnym.
Z kolei Michelle Obama napisała autobiografię. To pierwsza
Afroamerykanka, która pełniła
funkcję Pierwszej Damy Stanów
Zjednoczonych. Zaskakująco
szczerze i wzruszająco opowiada w książce „Becoming. Moja
historia” o swoich przeżyciach,
nadziejach i lękach. Czytelnicy
wykupili nakład bardzo szybko
i chyba nie zawiedli się, czytając, jak wyglądało jej życie
w Białym Domu oraz wcześniej
i później. Bo ta autobiografia
jest pasjonująca i pełna anegdot. Dowiemy się z niej o kulisach wielkiej polityki i o sposobach działania mediów, ale
i o bałaganiarstwie męża czy
skandalu z krótkimi spodenkami. Jak pogodzić życie rodzinne
z polityką? Jak zapewnić dzieciom w miarę normalne życie,
gdy jest się jedną z najważniejszych osób w państwie? Michelle Obama tego doświadczyła, więc wie, co pisze.
Sławne osoby nie muszą wydawać książek dla zarobku czy
sławy. To już zdobyły. Robią to
dla przyjemności lub szukając
dla siebie nowej drogi ekspresji.
A my możemy ocenić, jak im poszło w nowej roli.
Sylwia Maj

W tym roku na Kongresie Kobiet
w Brukseli będziemy gościć panią
Ewę Rumińską-Zimny – doktor ekonomii, ekspertkę ONZ i UE ds. gender
i roli kobiet w gospodarce, wykładowczynię Gender Studies przy IBL PAN.
● Tegoroczny Kongres Kobiet w Brukseli
jest poświęcony ekonomii i roli kobiet
w gospodarce. Co nowego feministki
chcą wnieść do ekonomii? Czy istnieje
coś takiego jak ekonomia feministyczna?
Tak, istnieje. Ekonomia feministyczna została uznana za dyscyplinę ekonomii kilkanaście
lat temu. Jest w programach wielu uczelni
ekonomicznych, m.in. London School of
Economics. Ma już duży dorobek i zmienia
sposób myślenia o tym, czym i jak powinna zajmować się ekonomia. Nowością jest
wprowadzenie do ekonomii perspektywy
płci (gender) i szerzej aspektów społecznych
i politycznych. Jednym z głównych postulatów feministycznych ekonomistek jest włączenie domowej i opiekuńczej pracy kobiet
do analiz makroekonomicznych i uznanie, że
sukces ekonomiczny powinien być mierzony
dobrobytem i jakością życia, a nie tylko poziomem PKB (Produktu Krajowego Brutto).
Do tej pory bezpłatna praca kobiet (w tym
rodzenie i wychowywanie dzieci) była traktowana jako niczym nieograniczony zasób
naturalny. Uważano, że kobiety zawsze będą
tak robić z „potrzeby serca” i potrzeby posiadania rodziny. Takie podejście do PKB,
twierdzą feministyczne ekonomistki, jest
dziś bezużyteczne i tkwi głęboko w końcu
XVIII w., gdy Adam Smith tworzył podstawy
ekonomii. PKB, stwierdzają, to faktycznie
Patriarchalna Kalkulacja Budżetu, która powiela stereotypy i dyskryminuje kobiety. Nie
pokazuje wkładu bezpłatnej pracy kobiet,
która jest bazą każdej gospodarki – chociażby poprzez reprodukcję siły roboczej. Nie
uwzględnia też preferencji kobiet w podziale
dochodu (priorytet budowy stadionów i autostrad versus żłobki i przedszkola).
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Kryzys 2008 r. pokazał, że tradycyjna ekonomia nie radzi sobie z wyzwaniami, przed
jakimi stoi Polska i Europa, związanymi
m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy
wzrostem popytu na prace opiekuńcze. Coraz częściej więc ekonomiści sięgają do koncepcji i dorobku ekonomii feministycznej.
● Jak mierzy się równouprawnienie płci
na rynku pracy?
Porównujemy kobiety i mężczyzn pod względem ich aktywności zawodowej, stopy bezrobocia, struktury zatrudnienia wg sektorów
gospodarki i branż, zajmowanych stanowisk
i różnic w poziomie płac. Te dane pokazują,
że kobiety mają wciąż gorszą sytuację na rynku pracy. Jesteśmy mniej aktywne zawodowo
aniżeli mężczyźni, pracujemy w sfeminizowanych i gorzej płatnych sektorach i zawodach,
takich jak sektor publiczny (nauczycielki,
pielęgniarki), zarabiamy mniej, wykonując
tę samą pracę. I jest nas niewiele na stanowiskach decyzyjnych, takich jak prezeski czy
właścicielki firm. Kraje różnią się stopniem
równouprawnienia. Jeśli porównamy pozycje państw w oparciu o syntetyczny wskaźnik
równości na rynku pracy publikowany przez
Instytut Równości UE –EIGE, to przy średnim
poziomie równości dla EU-28 na poziomie
71,5 pkt (100 = równość) Polska jest wyraźnie
poniżej (66,8), Belgia nieco powyżej (73,8),
a Szwecja zbliża się do równości (82,6).
● Co ma największy wpływ na różnice
płac między kobietami i mężczyznami?
Jeśli pominiemy czynniki strukturalne, to
największy wpływ na różnice płac ma tzw.
kara za macierzyństwo i obciążenie kobiet
bezpłatną pracą domową. Z perspektywy
pracodawcy zatrudnienie kobiety oznacza
wyższe koszty (bo pójdzie na „macierzyński” i trzeba będzie zatrudnić i przeszkolić
nowa osobę). W UK, jak pokazują badania,
każdy rok poza rynkiem pracy oznacza dla
kobiet 2 proc. straty w wysokości pensji.
W przypadku mężczyzn możemy mówić
o premii za każde dziecko, ponieważ po
jego urodzeniu pensja mężczyzny wzrasta.
● W Polsce wg GUS różnica płac między
kobietami a mężczyznami to 16–19 proc.
Ale już Eurostat podaje 7,2 proc. i plasuje
nas na piątym miejscu w Unii (po Belgii
– 6,1 proc.). Z czego wynika ta różnica?
Różnice wynikają z innych metodologii,

m.in. selekcji branż i sektorów, a także
tego, czy dane są skorygowane o strukturę zatrudnienia (feminizacja niskopłatnych zawodów), poziom wykształcenia,
staż pracy, wiek i inne charakterystyki
kobiet i mężczyzn. Dobra pozycja Polski
wg danych Eurostatu (7,2 proc.) dotyczy
różnic w średniej godzinowej stawce płac
bez korekty. Jeśli uwzględnimy skorygowane dane Eurostatu, to luka płacowa
w Polsce wynosi już 16,6 proc. i jest zbliżona do danych GUS. Warto podkreślić,
że poziom nierówności płac 16–19 proc.
wg danych GUS utrzymuje się w Polsce
przez ostatnie 20 lat bez zmian. Najwyższy czas, aby to zmienić.
● Jak ocenia pani efekty działania programu 500+ w Polsce? Czy pomógł on
kobietom? Czy programy socjalne to
dobre rozwiązanie dla kobiet?
Program 500+ niewątpliwie pomógł kobietom doraźnie, zwłaszcza tym w rodzinach
wielodzietnych o niskim poziomie dochodów. Był dobrze przyjęty jako odpowiedź
na realne potrzeby i wieloletnie zaniedbania polityki rodzinnej. Jeśli jednak spojrzymy na 500+ z dłuższej perspektywy, to
nie jest on rozwiązaniem. Jest kosztowny
i nieskuteczny. Nie spowodował trwałego
wzrostu urodzin ani też obniżenia poziomu ubóstwa. Wydatki na transfery 500+
blokują środki na infrastrukturę opieki dla
dzieci (żłobki, przedszkola) i osób zależnych, której w Polsce brak (budżet państwa nie jest z gumy). Program zniechęca
kobiety do podejmowania pracy (zwłaszcza niskopłatnej) i utrwala stereotypy roli
kobiet. Dla wielu z nich będzie pułapką,
gdy dzieci wyrosną i kobiety będą chciały
wrócić na rynek pracy. Zwiększa też znacząco ryzyko ubóstwa starszych kobiet,
ponieważ ich emerytury będą głodowe
lub wcale ich nie będzie – kobiety będą
zmuszone żyć z zasiłku społecznego. Program ten wymaga więc rewizji i osadzenia
go w szerszych działaniach na rzecz umożliwienia kobietom wyboru praca–dom
i podziału obowiązków rodzinnych i domowych z mężczyznami.
● Dziękuję z rozmowę i czekamy na spotkanie na V Kongresie Kobiet w Brukseli.
rozmawiała Anna Siwek

ELLE SANS FRONTIÈRES asbl
V Kongres Kobiet w Brukseli
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W Unii Europejskiej blisko 4 mln kobiet doświadczyło przemocy seksualnej.
W Polsce – około 800 tys. Kobiet, które były molestowane seksualnie, jest
jednak o wiele więcej – już co trzecia stała się obiektem niechcianych zachowań
na tle seksualnym. Jednak aż 90 proc. tych przypadków nigdy nie zostało
zgłoszonych na policję. Z wielu powodów – wstydu, przerażenia, wyparcia.

SEKS BEZ ZGODY

Mechanizmy działające w Polsce i w wielu
innych krajach Unii Europejskiej sprawiają, że zgłoszenie się na policję wydaje się
ofiarom bezcelowe. Problemy pojawiają
się już w terminologii, kiedy to nawet przestępstwo gwałtu nie jest jednoznaczne.
Innym problemem jest stereotypowe podejście do oﬁary, bardzo często zrzucające
na nią winę za zdarzenie. Jeszcze innym
czynnikiem, który skutecznie odstrasza
ofiary gwałtu od wizyty na komisariacie,
są bardzo niskie lub żadne wyroki sądu
w sprawach przemocy seksualnej. Są jednak miejsca w Europie, gdzie kobieta ma
prawo dochodzić sprawiedliwości i nie jest
z tego powodu piętnowana.

go”. W innych przypadkach nie uznaje się
„zgwałcenia” lub trzeba je skrupulatnie,
krok po kroku, udowadniać. A takim „innym przypadkiem” może być na przykład…
niezgoda na gwałt.

Przestępstwo na tle seksualnym, w skrócie określane jako „gwałt”, nie jest wcale
w terminologii tak oczywiste, jak by się wydawało. W polskim prawie na przykład nie
istnieje – jest za to „przestępstwo zgwałcenia”. Deﬁniuje się je jako „doprowadzenie
innej osoby przemocą, groźbą bezprawną
lub podstępem do obcowania płciowe-

Nad ujednoliceniem zapisów w poszczególnych państwach europejskich, w tym
w Polsce, pracuje Europejski Instytut ds.
Równości Płci, który proponuje nową deﬁnicję gwałtu: „Gwałt to seksualna penetracja, zarówno waginalna, analna lub oralna,
przy użyciu przedmiotu lub części ciała,
bez zgody, z zastosowaniem groźby bądź
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Definicja „zgwałcenia” w prawie polskim
uwzględnia rodzaj czynności seksualnej
(również stosunki analne lub oralne), płeć
(także stosunki homoseksualne), rozróżnia
akty przemocy ze względu na okoliczności, tożsamość oﬁary i sprawcy. Wyróżnia
się w terminologii zgwałcenia małżeńskie,
kazirodcze, więzienne, wojenne, zbiorowe… W obecnej deﬁnicji tak w Polsce, jak
i w wielu innych krajach Europy ciągle jednak pomija się ten jeden czynnik – wspomnianą niezgodę na gwałt.

innych form przymusu lub wykorzystując
bezradność oﬁary”. Prawo UE już w 2011 r.
wprowadziło ten zapis, jednak ratyﬁkowało go jak na razie 20 krajów członkowskich.
Polska jest jednym z wielu państw, które
tego nie zrobiły, czyli nie wprowadziły odpowiednich zmian w swoich wewnętrznych przepisach.

Kluczowe zmiany terminologiczne wskazują
na brak zgody na seks oraz na wykorzystanie bezradności oﬁary. Nie zawsze bowiem
musi zaistnieć przemoc i groźba, by orzec
gwałt, a w praktyce właśnie bardzo często
to na nich koncentruje się uwaga policji czy
też opinii publicznej. Tymczasem, przykładowo, przemocy seksualnej doświadczają
bardzo często kobiety niepełnosprawne
(aż 50–80 proc.!), niejednokrotnie nawet…
nieświadomie. Żony, które ze strachu czy
z błędnie pojętego poczucia obowiązku
nie walczą w trakcie gwałtu, bardzo często
nie są uznawane za oﬁary swoich mężów.
Nowe propozycje w deﬁniowaniu są więc
niezbędne, by zgoda na seks była świado-
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ma i dobrowolna, podobnie jak niezgoda.
Kobieta ma prawo rozmyślić się w każdym
momencie, niezależnie od wcześniejszych
wydarzeń. „Tak” ma zawsze znaczyć „tak”,
„nie” ma zawsze znaczyć „nie”. Bez okoliczności łagodzących. Nie można współżyć
z kobietą nieprzytomną, odurzoną, śpiącą.

Niestety, w naszej społeczności panuje
często absurdalny stereotyp, że mężczyzna
ma prawo zaspokajać swoje potrzeby seksualne bez względu na chęci kobiety. Jest
to tzw. „kultura gwałtu”, czyli kulturowe
pojęcie przestępstwa w danej społeczności. Powszechne jest uprzedmiotowienie
kobiety, a także normalizacja przemocy
seksualnej. Za wystarczające powody do
zgwałcenia często uznaje się na przykład
odwiedziny u obcego mężczyzny w domu,
wyzywający ubiór, złą opinię lub rozwiązły tryb życia, przyzwolenie na pocałunki i pieszczoty, jeżdżenie autostopem,
nadużywanie alkoholu, fantazjowanie na
temat gwałtu… Stereotypowe myślenie
często także zarzuca kobiecie kłamstwo
o gwałcie, by zwrócić na siebie uwagę,
by odegrać się na mężczyźnie, by wytłumaczyć się z ciąży. W opinii publicznej za
gwałcicieli zwykle uznaje się psychopatów
lub recydywistów grasujących w ciemnych
zaułkach. W praktyce są to jednak zazwyczaj osoby znane ofiarom, członkowie rodziny, znajomi, często szanowani i odznaczający się nienagannymi manierami.

Takie krzywdzące myślenie o przestępstwie
gwałtu wykazuje dzisiaj prawie 30 proc.
Europejczyków, ponad 30 proc. Polaków!
Najbardziej swobodne podejście do przemocy seksualnej istnieje w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrważającą akcepta-
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cję kultury gwałtu znajdziemy w Rumunii
(55 proc.), na Węgrzech (47 proc.), w Bułgarii (43 proc.) oraz w Czechach (42 proc.).
Najmniej tolerancyjni są Szwedzi, Hiszpanie, Finowie oraz Duńczycy.
W niektórych krajach Unii Europejskiej
wprowadzono już uaktualnioną definicję
gwałtu – z naciskiem na słowo „bez zgody”. Są to: Szwecja, Islandia, Niemcy, Irlandia, Belgia, Luksemburg, Wielka Brytania.
Wprowadzenie podobnej definicji rozważają Dania, Finlandia i Hiszpania.
Na całym świecie jednak pozycja gwałtu jako części tożsamości kulturowej jest
mocno ugruntowana. Na przykład w Indiach gwałt jest powszechny i istnieje na
niego przyzwolenie, zwłaszcza jeśli chodzi o gwałt na nieletnich. W Afganistanie
i w Syrii jest to część gry politycznej lub
taktyki wojennej – pozwala ujarzmiać kobiety i siać terror. W Somalii małżeństwa
dziewczynek są na porządku dziennym,
a konsumpcja związku jest niczym innym
jak gwałtem. W Pakistanie zdecydowana
większość kobiet doświadcza przemocy,
w tym seksualnej, w najbliższej rodzinie.
Demokratyczna Republika Konga to raj dla
gwałcicieli – odnotowano tam największą
w historii skalę gwałtów oraz molestowania kobiet i dzieci. Przemoc wobec kobiet
w Jemenie oficjalnie nie istnieje – wszelkie konflikty rozwiązuje się za zamkniętymi drzwiami własnego domu. W Nigerii,
z powodu terrorystycznej działalności Boko
Haram, kwitnie handel ludźmi – przede
wszystkim młodymi dziewczętami, które
stają się niewolnicami seksualnymi. Dzięki akcji #MeToo o prześladowaniu seksualnym na ogromną skalę, w tym o gwałtach, zrobiło się głośno również w Stanach

Zjednoczonych. Wówczas do głosu doszły
molestowane i gwałcone kobiety ze świata
show biznesu. Echo tego zjawiska dotarło
również do Europy, gdzie pojawiły się równie niepokojące wyznania o przemocy seksualnym w świecie mediów, mody czy kina.

Sytuacja kobiet niepokoi. Ich uprzedmiotowienie to już nie tylko problem krajów
rozwijających się, ale naszej cywilizowanej
Europy. Aby dać głos kobietom mogącym
walczyć o swoje prawa, wiele instytucji
udziela wsparcia, walczy o zmiany zapisów w prawie, o zmianę procedur przesłuchań czy egzekwowanie zapisów prawnych w stosunku do kar dla przestępców.
Organizacja Amnesty International zainicjowała kampanię „TAK to miłość”, która wzywa do zmiany definicji gwałtu, do
uwzględnienia w niej koniecznego wyrażenia „bez zgody drugiej strony” oraz do
zignorowania okoliczności towarzyszących, takich jak wina ofiary, niewystarczający opór lub całkowity jego brak.
Celem kampanii jest również wymuszenie
myślenia o współżyciu, o problemie gwałtu, o samej zgodzie na seks. Uświadomienie
młodych ludzi, że liczba przypadków gwałtu jest ogromna, że sprawcy nadal mogą
czuć się bezkarni, a wina ciągle najczęściej
spada na ofiarę. Uświadomienie, że ani alkohol, ani utrata przytomności, ani niepełnosprawność nie są wystarczające, by je
uznać za „tak” w odpowiedzi na propozycję
współżycia seksualnego. Uświadomienie, że
seks bez wyraźnej zgody obu stron to gwałt.
Ewelina Wolna-Olczak

Fot. Freepik

Dzisiaj polskie prawo częściej broni oprawców niż ofiary przemocy seksualnej. To
ofiara ma udowodnić, że została zgwałcona.
Między innymi przez potwierdzenie, że stawiała czynny i nieprzerwany opór oprawcy,
manifestowała swój brak zgody przez głośne protesty, prośbę lub krzyk. A ów opór
był rzeczywisty, a nie pozorny. W sądach
tymczasem króluje powszechna bezkarność
ze względu na brak dowodów lub niespójne
zeznania ofiary. Nic dziwnego, że tak mały
odsetek ofiar wyciąga to straszne przestępstwo na światło dzienne.

O zmianach klimatu mówi się coraz częściej. Objawiają się różnorako
i coraz trudniej wypierać je z naszej codzienności. Gdy jednak zaczynamy
na poważnie zastanawiać się nad ich skalą, czytać artykuły naukowe
i dokształcać się w tym temacie, przychodzi chwila paniki. Lęk przed
nadchodzącym klimatycznym niewiadomym jest naturalny, czasem
jednak przyjmuje depresyjną formę. Stąd też wzięła się, niestety coraz
powszechniejsza, tak zwana depresja klimatyczna.

LĘK PRZED KOŃCEM ŚWIATA
Według definicji depresja klimatyczna to
nic innego jak chroniczny lęk przed zagładą będącą skutkiem globalnego ocieplenia.
W szerszym pojęciu można ją połączyć także z innymi zmianami zachodzącymi w środowisku naturalnym, które nie są jednoznacznie wynikiem ocieplania się klimatu.
Lęk ten wiąże się z katastrofą, która jeszcze
się nie zdarzyła, ale ma już swoje konsekwencje w psychice przestraszonych przyszłością ludzi. Najczęściej boją się oni zmian
społecznych i politycznych, które nastąpią
wskutek globalnego ocieplenia. W naszej
części świata dominuje lęk przed kryzysem
ekonomicznym, kiedy to pieniądz traci na
wartości, a własność na znaczeniu, a także
lęk przed napływem migrantów z przegrzanego Południa oraz lęk przed dostępem do
podstawowych dóbr i usług – np. energetycznych, komunikacyjnych, informacyjnych. Wiele osób przejawia również realny
strach przed głodem i dostępem do wody
pitnej, co jest już w wielu zakątkach świata rzeczywistością, a zmiany klimatyczne
pogłębiają tylko ten stan. Jest również lęk
o przyszłość własnych dzieci czy wnuków,
które mogą nie zaznać czasu pokoju, dobrobytu, wolności czy praw człowieka. Krótko
mówiąc, wiele osób przerażonych zmianami klimatu ma realną świadomość końca
cywilizacji we współczesnym wydaniu.

W GRUPIE SIŁA
Z depresją klimatyczną na pewno trudniej
sobie poradzić niż z coroczną jesienną chandrą. Po pierwsze, powody depresji nie znikną
nawet w bardzo odległej perspektywie. Po
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drugie, jest to zjawisko nowe, a więc też nie
do końca jasne z punktu widzenia psychologii
oraz farmakologii. Po trzecie, w codzienności
tętniącej od informacji o klimacie tak naprawdę nie widać działań mających zapobiec
nadchodzącej katastroﬁe. Co więcej, często
widać takie działania, które wręcz przeczą
logice i nauce, wypierając ze świadomości zagrożenie. Za czynami oczywiście stoją ludzie
– a z powodu ich nieekologicznych zachowań
wzrasta poczucie wyobcowania wskutek niezrozumienia, stereotypów, wyśmiewania.
Rozwiązania jednak powoli się znajdują i co
najciekawsze – stawiają na drugiego człowieka. Otóż powstaje coraz więcej grup wsparcia
dla osób, które dotknęła ta nietypowa choroba. Takie grupy działają już np. w krajach
Europy Zachodniej, ale także w Warszawie,
Krakowie, Trójmieście, Łodzi. Przerażeni skalą problemu klimatycznego gromadzą się
również w grupach wirtualnych – ciekawym
przykładem jest grupa Angry Parents na Facebooku, która zrzesza rodziców uczestników
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.
W takich miejscach, i tych w realu, i tych
w świecie wirtualnym, wiele osób szuka potwierdzenia, że nie są w swoim lęku same. Że
pomimo niezrozumienia we własnym środowisku istnieją ludzie równie mocno przerażeni jak oni. W takich grupach mogą dzielić się
nie tylko swoim strachem, ale również złością, bezradnością, smutkiem, żalem, rozgoryczeniem, zwątpieniem. Jest jednak szansa,
że wśród tych katastroﬁcznych emocji zrodzi
się promyk nadziei – ze wspólnej rozmowy,
kłótni, a nawet ciszy. Że ta nadzieja objawi
się chęcią walki o przyszłość, nawet jeśli jesteśmy sparaliżowani strachem.

NADZIEJA W „KROPLI” UKRYTA
Z lękiem klimatycznym dużo lepiej radzą sobie bez wątpienia osoby aktywnie
działające na rzecz ochrony środowiska.
Sposobów jest oczywiście wiele – można
wyjść od siebie i zmienić własne nieekologiczne nawyki na bardziej przyjazne środowisku. Jest to jednak kropla w morzu
potrzeb, a skrupulatne dążenie do bycia
zero waste może tylko pogłębiać poczucie
beznadziei. O wiele bardziej pożądane jest
rozpowszechnianie samej idei ekologicznej
codzienności na różnych płaszczyznach –
bo nie o to chodzi, żeby jeden człowiek
był idealny w ruchu zero waste, tylko o to,
żeby miliony ludzi byli w nim nieidealni
(„We don’t need a handful of people doing zero waste perfectly. We need millions
of people doing it imperfectly” – słynne
słowa popularnej blogerki ekologicznej
Anne-Marie Bonneau).
Jednak obarczanie konsumenta winą za
stan planety i wymaganie od niego wyrzeczeń jest hipokryzją – bo tylko ruchy (i to
natychmiastowe) wielkich korporacji mają
szansę cokolwiek zmienić. Konsumenci
mogą wywrzeć na ﬁrmy presję przez swój
konsumpcyjny protest. Jest to również
jedna z dróg aktywności, która może być
kolejną kroplą w morzu potrzeb. Można zrezygnować całkowicie z posiadania
potomstwa w ramach ruchu Birth Strike
i tym sposobem ograniczyć przeludnienie planety (kolejna kropla). Można brać
udział w strajkach klimatycznych i protestach, można przywiązywać się do drzew,
można pójść na wybory i głosować na
formację proekologiczną... Kropla do kropli w końcu zmieni się w strumień i może
otrzeźwiająco spadnie na głowę tym, którzy faktycznie mają władzę, by skutecznie
przeciwdziałać. Możliwości jest naprawdę
wiele, a każda z nich jest lepsza niż nicnierobienie, zamartwianie się i czekanie na
nieuchronny koniec.
Ewelina Wolna-Olczak
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Wolter powiedział, że z książkami
jest tak jak z ludźmi: bardzo niewiele ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie. Bywa, że jedno zdanie skrada
serce czytelnika – stawia na nogi
lub powala, intryguje lub mierzi,
inspiruje lub staje się drogowskazem. Czy jedna książka potrafi
zmienić życie? Jasne. A co dopiero kilka przebojów wydawniczych!
ZMIEŃ MYŚLENIE
Brian Tracy to kanadyjski autor bestsellerów z dziedziny
rozwoju osobistego
i psychologii sukcesu. Znakomity
mówca motywacyjny, szkoleniowiec,
trener, przewodnik.
Stymuluje, udziela
wskazówek i naprowadza na właściwą drogę życiową. Ma
wierne grono fanów – zarówno tych z czołówki najbogatszych ludzi świata, jak i tych
aspirujących do znalezienia stałej posady.
Bo Tracy twierdzi, że nieważne, skąd pochodzisz; ważne, dokąd zmierzasz. Zmieniając
myślenie, zmieniasz życie. Słowa wychodzące spod jego pióra potraﬁą zdziałać cuda.
Tracy nie owija w bawełnę; nie prowadzi grafomańskiej zabawy z czytelnikiem.
Pragmatycznie, krok po kroku, wyjaśnia,
w jaki sposób przejąć kontrolę nad życiem.
Jego przekaz jest jasny – w każdym człowieku tkwi potencjał, dzięki któremu wykreuje
taką przyszłość, o jakiej marzy.
Jeśli książkę Tracy’ego potraktujesz na serio, wnet przekonasz się, jakiej transformacji potraﬁ dokonać słowo pisane. Zamiast
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fantazjować czy snuć puste dywagacje,
poderwiesz się z miejsca, by stać się człowiekiem czynu. Zaczniesz tworzyć klarowne
cele, zmienisz nawyki i zaprogramujesz się
na sukces. To wszystko dzięki wyjątkowej
charyzmie autora. Jego magnetyzm działa
nie tylko na scenie (Tracy ma za sobą występy w ponad pięćdziesięciu krajach na
świecie!), ale potrafi także przeniknąć na
karty książki. Tracy wie, że do sukcesu prowadzi długa kolejka, ale jest w niej miejsce
dla każdego. Najważniejsze, byś nie dał się
z niej wypchnąć!
„Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie.
Jak uwolnić swój pełny potencjał i osiągnąć
sukces”, Brian Tracy

CHCESZ GRAĆ CZY WYGRAĆ?
Kamila Rowińska
– master facilitator, trener, coach,
przedsiębiorca. Autorka i współautorka książek o tematyce coachingowej
i biznesowej; twórca
internetowy. Trudno
zliczyć dokonania
tej rzutkiej kobiety, ale jedno trzeba jej przyznać – nie ma
w sobie za grosz egoistki, z wielkim entuzjazmem dzieląc się swoimi doświadczeniami,
spostrzeżeniami i instrukcjami. Jej książka
pomoże ci uwolnić twój potencjał, odnaleźć motywację, zwiększyć pewność siebie
i podszlifować samodyscyplinę. Rowińska
sprzedaje konkret – ćwiczenia do wykonania i zadania do przepracowania. Wbrew
pozorom nie są to rady zagorzałej feministki, ale „praktykującej” żony i matki, a przede
wszystkim – kobiety z krwi i kości, w dodatku zawsze na wysokich obcasach i w pełnym

makijażu. Trenerka podkreśla, że zarabianie
pieniędzy i odnoszenie sukcesów zawodowych wcale nie oznacza, że wiara, rodzina
i przyjaciele są nieważni.
Jej poradnik daje tzw. kopa. Wstajesz z fotela i zaczynasz brać życie za rogi. Bo choć
każdemu wydaje się, że jest niezależny, to
jednak Rowińska potrafi wziąć czytelnika
pod włos i zrewidować jego poglądy. Pozycja Rowińskiej to lektura obowiązkowa dla
kobiet pragnących zacząć przygodę z rozwojem osobistym. Dla kobiet na rozdrożu,
którym trudności przysparza łączenie obowiązków domowych z zawodowymi. Dla
tych, którym brakuje odwagi. Rowińska nie
pozwala marzyć. Ona każe żyć!
„Kobieta niezależna”, Kamila Rowińska

NIE ODKŁADAJ SZCZĘŚCIA NA PÓŹNIEJ
– Boże, daj mi
wszystko, żebym
cieszył się życiem.
– Głupcze, dałem ci
życie, żebyś cieszył
się wszystkim.
Powyższy dialog
doskonale wpisuje się w przesłanie
kanadyjskiego pisarza Robina Sharmy. Sharma wstrząsnął
światem, kiedy wydał książkę o niezwykłej
przemianie. Istnieje duże ryzyko, że wstrząśnie także twoim osobistym światem. Bohater jego opowiadania to wzięty adwokat, którego tryb życia i wyniszczający stres
doprowadzają do zawału na sali sądowej.

Pisarz, szukając inspiracji w ponadczasowej
kulturze Wschodu, nie zapomina o powierzchownym Zachodzie. Poznając prastare
koncepcje ﬁlozoﬁczne, stara się przenieść
je na współczesny grunt. Objaśnia, jak żyć
świadomiej, pełniej, ciekawiej, słowem – lepiej. Pod płaszczykiem powieści dostajesz
sensowny poradnik o samorozwoju. Każdy
jego fragment jest wartościowy i każdy wyrwany z kontekstu cytat zmienia spojrzenie
na świat. Przesłanie Sharmy jest zwięzłe:
działaj tak, jakby porażka była niemożliwa,
a sukces pewny. Książka przeznaczona jest
dla osób szukających wytchnienia w galopującym świecie. Dla tych, którzy pragną
harmonii. Dla tych, którzy chcą żyć z większą pasją. A któż z nas by nie chciał?
„Mnich, który sprzedał swoje ferrari”, Robin Sharma

SZTUKA SPRZĄTANIA
Trudno przekonać
kogoś, kto nie lubi
sprzątać, do tego,
by przeczytał książkę o… sprzątaniu.
W tym szaleństwie
jest jednak metoda. Marie Kondo
(znana również jako
Konmari) to trzydziestokilkuletnia
Japonka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, która dzięki fenomenalnej metodzie
składania skarpet zarabia miliony. Podejście
Kondo do przedmiotów jest nietuzinkowe
– wita się z nimi, rozmawia, dziękuje, przeprasza, gładzi, obdarza uczuciem. Tym sposobem nawiązuje emocjonalną relację ze
swoim otoczeniem i wprowadza w nie ład.
Przekonuje, że pytanie o to, co chcesz posiadać, jest tak naprawdę pytaniem o to, jak
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chcesz przeżyć swoje życie. Jej porządki nie
mają nic wspólnego z kolokwialnym „ogarnianiem” bałaganu. To misterium, w którym
każdemu drobiazgowi oddaje się należyty
szacunek. Nie prowadzi testu białej rękawiczki, bo czystość ma dla niej inny wymiar.
W dobie potężnego konsumpcjonizmu
i kompulsywnego nabywania przedmiotów sama myśl o tym, żeby zatrzymać się
w czasoprzestrzeni i pokontemplować nad
kurtką, wydaje się zgoła kuriozalna, ale według Konmari to jedyny sposób na zapanowanie nad chaosem. Kondo proponuje, by
sprzątać według sprawdzonych przez nią
prawideł. Najlepiej przeglądaj przedmioty
kategoriami i w samotności, by żaden domownik nie rozpraszał twojej uwagi. Każda
rzecz powinna wnosić do twojego życia radość. Jeśli nie czujesz z nią żadnej więzi –
podziękuj jej za dotychczasową współpracę
i przekaż innej osobie.
Dla uduchowionej Japonki największe
znaczenie mają emocje i intuicja, dlatego u Kondo praktyczne porady mają metafizyczny wydźwięk. Czytając poradnik,
wpadasz w stan hipnozy i mimowolnie
poddajesz się psychoanalizie. Jak zauważa autorka poradnika, kiedy przyglądamy
się powodom, dla których nie możemy się
z czymś rozstać, zauważamy tak naprawdę
tylko dwa: przywiązanie do przeszłości lub
lęk przed przyszłością. Porządkując dom,
porządkujesz życie. I słusznie, bo według
Konmari ostatecznym celem zarówno pozbywania się, jak i zatrzymywania rzeczy
jest bycie szczęśliwym.
„Magia sprzątania”, Marie Kondo

WŁAM SIĘ DO MÓZGU!
Radek Kotarski to
dziennikarz, wydawca, reżyser, a przede
wszystkim twórca
internetowy publikujący arcyciekawe
ﬁlmy rozprawiające
się z powszechnymi
mitami z wielu dziedzin – historii, biologii, polityki. Szerszej

publiczności znany jest z programów telewizyjnych lub charakterystycznych reklam,
ale jego książka na temat metod uczenia
się to dopiero rewolucja! Jego poradnik
skierowany jest zarówno do młodych, jak
i do starszych czytelników (uczymy się przecież całe życie!). Jednym i drugim wskazuje
techniki, które od zarania dziejów stosowane są w środowisku szkolnym, ale nie mają
przełożenia na efektywność nauki. Niby intuicyjnie czułeś, że coś jest nie tak, ale nie
potraﬁłeś sprecyzować, gdzie leży problem.
Kotarski tłumaczy, że mechaniczne powtarzanie, pamięciowe wkuwanie i ślęczenie
nad książką są bezowocne. Swoje sprawdzone metody porównuje do umiejętności
dobrego złodziejaszka, który zamiast walić
młotkiem w szybę, aby dostać się do domu
oﬁary, używa wyraﬁnowanych wytrychów
i szybciej osiąga cel. Jego recepty na produktywną naukę nie są gołosłowne – do
każdej techniki przytacza konkretne wyniki
badań potwierdzających ich skuteczność.
Jego publikacja nie jest więc zestawieniem
magicznych sztuczek, ale stanowi zbiór
w pełni racjonalnych przykazań.
Kotarski już we wstępie uprzedza, że jego
metodyka zmienia sposób myślenia o 180
stopni. To tak, jakby Indianin strzelający
do bladych twarzy z łuku nagle otrzymał
wsparcie wielozadaniowych śmigłowców
Black Hawk, czołgów Leopard czy rakiet Patriot. Całość okraszona przednimi graﬁkami i zdjęciami. A przede wszystkim możesz
mieć pewność, że Kotarski nauczy cię, jak
masz się uczyć, żeby się nauczyć.
„Włam się do mózgu”, Radosław Kotarski

Monteskiusz twierdził, że książki są jak
towarzystwo, które sobie człowiek dobiera. Zadbaj więc o to, by mieć wokół siebie
samą śmietankę.
Sylwia Znyk

Rys. Freepik

Nieoczekiwana choroba skłania go do reﬂeksji nad jakością i sensem życia. Temat
wydawałby się oklepany i wielokrotnie
powielany na kartach książek, a jednak zamysł Sharmy jest nieco inny. Autor uważa,
że w życiu nie ma błędów; są tylko lekcje.
Nie istnieje coś takiego, jak złe doświadczenie; jest tylko okazja, żeby się rozwijać,
uczyć i czynić postępy na drodze samodoskonalenia. Według Sharmy w walce rodzi
się siła. Jak podkreśla, nawet ból może być
znakomitym nauczycielem.

www.elabouti.com
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Saint Verhaegen – lub po prostu Saint V – czyli doroczne
święto studentów w Brukseli i nieodłączny element kolorytu
lokalnego, doczekało się oficjalnego uznania jako część
niematerialnego dziedzictwa tego miasta.

Co roku 20 listopada brukselscy studenci
ULB i VUB świętują Saint V i bardzo trudno
ich wtedy przeoczyć – charakterystyczne
stroje i nieodzowny kufel piwa przyciągają
wzrok. Tak naprawdę jednak jest to okazja
do wielkiej imprezy – picia (a jakże!), tańca
i śpiewu, więc młodzi chętnie z niej korzystają. Ma się wrażenie, że miasto należy wtedy
do nich – roześmianych, hałaśliwych i pijanych (zapewne także wolnością, ale nie tylko). Kto jednak nigdy nie brał udziału w Juwenaliach, niech pierwszy rzuci kamieniem.

VERHAEGEN
Pierre-Théodore Verhaegen (1796–1862)
znany jest przede wszystkim jako założyciel
Wolnego Uniwersytetu Brukseli w 1834 r.
Jego główną ideą było zachowanie absolutnej niezależności poszukiwań badawczych i wolności myślenia (libre examen)
– nieograniczonej jakimikolwiek dogmatami lub uprzedzeniami. Sam Verhaegen
był politykiem liberalnym `i członkiem loży
masońskiej, ale jednocześnie do końca życia pozostał człowiekiem religijnym. Uważał jednak, że miejsce religii jest w kościele

i nie powinna ona wpływać na świeckie
sprawy państwa. W gruncie rzeczy więc
utworzenie wolnego uniwersytetu miało
być czytelnym sygnałem przeciwstawienia się tradycyjnej dominacji katolicyzmu
w belgijskim systemie edukacji.
Tu warto dodać, że uniwersytet ten istniał
tylko do 1969 r., kiedy to z powodu podziałów językowych wyłoniły się z niego
dwie uczelnie noszące tę samą nazwę, tylko, naturalnie, w dwóch różnych językach
urzędowych Brukseli – Université libre
de Bruxelles (ULB) oraz Vrije Universiteit
Brussel (VUB).

Fot. Wikipedia
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ŚWIĘTOWANIE
W popołudniowym pochodzie studentów
bierze udział około 7 tys. przebranych osób,
które z muzyką i w świetnych humorach
zmierzają do centrum miasta, przy okazji
prosząc o pieniądze. Do wczesnych lat 50.
ubiegłego wieku używano wozów ciągniętych przez konie lub bydło. Potem wozy

PROTESTY
Oficjalna data utworzenia uniwersytetu
to 20 listopada 1834 r. i początkowo każda rocznica była dniem wolnym od nauki.
Tradycja wspólnego świętowania narodziła
się dopiero trochę później, gdy w 1843 r.
powstał związek absolwentów – ci chcieli
spotykać się co roku z okazji tego święta.
Na nazwę „Saint Verhaegen” trzeba było
jeszcze jakiś czas poczekać. W 1888 r. część
studentów zaczęła się skarżyć, że polityka
uniwersytetu odbiega od liberalnych ideałów
Verhaegena, a władze uczelni zachowują się
w sposób autorytarny i niedemokratyczny.
Dwustu z 1400 studentów, w ramach protestu, wywiesiło przed pomnikiem Verhaegena
flagi różnych organizacji studenckich. Natomiast na jego grobie złożono wieniec z liści
dębowych. Dwa lata później w uroczystościach wzięły już udział władze uczelni. Z biegiem lat zrodził się też zwyczaj przemarszu
studentów w pochodzie.
Obchody święta są więc zawsze także nawiązaniem do wspomnianych protestów
i mają przypominać o wartościach założycielskich uniwersytetu. Każdego roku studenci wybierają również specjalny temat,
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który odzwierciedla aktualne niepokojące
tendencje społeczne lub polityczne, którym młodzi chcą się sprzeciwić.

Fot. ULB

SAINT V

zastąpiono małymi ciężarówkami lub naczepami, prezentującymi w dekoracyjny
sposób wybrany przez studentów motyw
święta, a więc często tematy takie jak walka z ekstremizmem, pacyfizm, antyklerykalizm, folklor studencki itp. Jednak od trzech
lat, ze względów bezpieczeństwa, używanie
takich pojazdów jest zabronione, ale studentom te małe „utrudnienia” nie przeszkadzają w dobrej zabawie. Zwłaszcza że wszyscy zaopatrzeni są w beczki z piwem… Trasa
pochodu może się zmieniać w zależności
od decyzji policji, ale zawsze wiedzie przez
centrum Brukseli. Tego dnia Manneken Pis
przebiera się w kostium charakterystyczny
dla świętujących studentów.
Tegoroczne uznanie tej uroczystości za
część niematerialnego dziedzictwa i folkloru lokalnego Brukseli jest uhonorowaniem wieloletniej tradycji i docenieniem
młodego ducha miasta, którego zawdzięcza ono w dużej mierze wielotysięcznej
rzeszy studentów.
Halina Szołtysik

GAZETKA

31

W poszukiwaniu
Remusa i Romulusa
Sezon turystyczny za nami, ale turyści nie zostają w domach. Zwłaszcza teraz, kiedy ceny
biletów lotniczych i zakwaterowania spadają, warto udać się do miejsc, w którym hałas
i tłok już tak nie będą przeszkadzać. Co roku
Rzym odwiedza blisko 10 mln turystów, co
stawia go pod tym względem na trzecim miejscu wśród obleganych miast na świecie, po
Londynie i Paryżu.
To właśnie w Rzymie znajduje się najwięcej
zabytków, wśród których są oczywiście choćby Koloseum, Forum Romanum, Panteon,
Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. Władze zdają sobie sprawę z popularności miasta,
dlatego hotele pobierają dodatkowy podatek
miejski od osoby za każdą noc. Pieniądze przeznaczane są na infrastrukturę miejską i opiekę
nad zabytkami. Ale czasami warto pominąć te
najbardziej znane monumenty (i tak się na nie
„wpadnie”), by skupić się na tym, czego oficjalne przewodniki nie obejmują.

KOŚCIÓŁ SANTA MARIA
DELLA CONCEZIONE
Krypta Kapucynów znajduje się w kościele
Santa Maria della Concezione i słynie z ponad
4 tys. szkieletów mnichów zakonu kapucynów, którzy zmarli tu od 1528 do 1870 r. Jedną kryptę wypełniają czaszki, a drugą kości.
Nad wejściem widnieje napis: „Byliśmy tym,
czym wy jesteście; czym my jesteśmy, wy będziecie”. A przecież zdajemy się zapominać
o tym swoistym memento. Zwiedzający kryp-

WYLĄDOWAĆ I DOSTAĆ SIĘ
DO CENTRUM
Włoską stolicę obsługują dwa lotniska –
Fiumicino i Ciampino, przy czym właśnie
z tego drugiego korzystają tanie linie i czartery. Ciampino jest idealnie skomunikowane z Rzymem i każdy ma do wyboru kilka
opcji dostania się do stolicy. Jedną z nich są
autobusy dwóch linii miejskich: 520 i 720.
Również Sitbus i Terravision dojeżdżają do
stacji Termini, czyli głównego dworca. Dostaniemy się tam także autobusami Cotral.
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KOCIE SANKTUARIUM

ty natkną się także na zmumifikowane ciała
mnichów wiszące na ścianach i zwisające z sufitów. W niektórych mumiach zainstalowano
nawet światła.
Kryptę Kapucynów odróżniają od innych
obiektów sakralnych tego typu w Rzymie
nagie ściany i wyjątkowo skąpe dekoracje.
Kiedy kościół, w którym znajdują się krypty,
został ukończony w roku 1631, kardynał Antonio Marcello Barberini nakazał przeniesienie szczątków wszystkich zmarłych mnichów
zakonu kapucynów z pobliskiego cmentarza
do podziemi świątyni. Krypta podzielona jest
dziś na dwie części, które w sumie składają
się z sześciu naw wypełnionych szczątkami
pracujących tu przez wieki mnichów. Niektóre
z nich przybrane są w ornaty, aby nadać miejscu dodatkowego, wyjątkowego wydźwięku.
Być może wielu uznałoby widok setek szkieletów za makabryczną dekorację, ale nie zmienia to faktu, że krypty pełne są historii, którą
po prostu trzeba zobaczyć. Znajdują się one
przy Calle Vittorio Veneto 27, wstęp między
9.00 a 19.00, biletowany.

Largo di Torre Argentina odkryto w roku 1929
tylko dlatego, że Mussolini zdecydował się
przeprowadzić prace archeologiczne w Rzymie. To specyficzne republikańskie sanktuarium zostało znalezione 6 m pod ziemią. Wyjątkowe miejsce słynne jest z Id marcowych,
kiedy to w roku 44 p.n.e. 66 zamachowców
zamordowało cesarza Juliusza Cezara. Dzisiaj wolontariusze opiekujący się tym miejscem karmią też ponad 130 kotów, z których
większość jest niepełnosprawna lub cierpi na
najróżniejsze choroby. Zwierzęta można zobaczyć codziennie, jak wygrzewają się na antycznych schodach i kolumnach.

DOM SÓW
Schowana na uboczu rzymskiego parku Villa
Torlonia stosunkowo niewielka willa przyciąga łukowatymi oknami, licznymi wieżyczkami
i niezwykłymi kolorami. Obiekt o nazwie „Dom
Sów” zaskakuje swoją bajkowością owianą
magią i historią. Kiedyś był rezydencją księcia
Giovanniego Torloni Młodszego – aż do jego
śmierci w 1938 r. Nazwa willi powstała się oficjalnie w 1916 r., jako że książę Giovanni był
wręcz obsesyjnie rozmiłowany w wizerunkach
sów. Pojawiły się one niemal wszędzie, w całej posesji. Jednak od roku 1944, wraz z dotarciem do Rzymu oddziałów brytyjskich i amerykańskich, willa zaczęła być dewastowana.

USTA PRAWDY I CZASZKA
ŚW. WALENTEGO
Bazylika pw. Świętej Marii w XII „dzielnicy”
(rione) Rzymu skrywa dwa obiekty, które przyciągają turystów równie tłumnie, co największe atrakcje włoskiej stolicy: czaszkę świętego
Walentego i Usta Prawdy. Z tym pierwszym
obiektem można mieć nieco problemów pod
względem jego autentyczności, choćby z tego
powodu, że świętych o imieniu Walenty w Kościele katolickim było kilku. Pomijając już, że

PIRAMIDA CESTIUSZA
Przy via Ostiensis znajduje się niecodzienny
grobowiec. Piramida została wzniesiona 2 tys.
lat temu dla pretora i trybuna ludowego Gajusza Cestiusza. W III w.n.e. grobowiec został
włączony w obręb Muru Aureliana, który
poniekąd wrzyna się w betonową, zdobioną
marmurami, piramidę. Sam kształt nie jest
przypadkowy. Stworzono go podczas panującej za czasów Oktawiana Augusta „egiptomanii”. Grobowiec ma wysokość 36,5 m,
a długość boku jego podstawy to 30 m. Miłośników legend z pewnością zelektryzuje mit,
zgodnie z którym w średniowieczu uznawano
piramidę za grób Remusa. A co z Romulusem?
W tym samym czasie w Watykanie znajdowała się identyczna piramida, którą z kolei
uznawano za jego grób. Jednak w roku 1500
została ona rozebrana.

GÓRA ANTYCZNYCH ŚMIECI

na całym świecie jest w sumie dziesięć miejsc,
które szczycą się przechowywaniem szczątków
patrona zakochanych. W tym jego czaszki. Na
korzyść bazyliki pw. Świętej Marii przemawia
fakt, że we Włoszech mieszkało i zmarło dwóch
świętych Walentych. Kolejne badania i teorie założyły zatem, że szczątki ludzkie w tej rzymskiej
świątyni to rzeczywiście pozostałości TEGO Walentego. Czaszkę pieczołowicie pielęgnowaną
i zdobioną świeżymi kwiatami można znaleźć
przy bocznym ołtarzu po lewej stronie kościoła.
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Monte Testaccio – tak nazywa się góra śmieci,
która dziś stanowi jedną z atrakcji turystycznych
Rzymu. Jej powierzchnia to 20 tys. m², a wysokość około 35 m. Skąd się wzięła? Właśnie tu Rzymianie zamieszkujący miasto od I do III w. n.e.
wyrzucali porozbijane amfory z terakoty oraz
słoje i pojemniki. Szacuje się, że „górę” tworzą
pozostałości 80 mln amfor. Jednak badania ar-

cheologiczne wykazały, że sama góra nie została
stworzona w wyniku niechlujnego wyrzucania
rozbitych naczyń. Pierwsze badania prowadzone były w roku 1990 i pokazały, że składowisko
zostało stworzone umyślnie, precyzyjnie. Dziś
cieszy się niezwykłą popularnością wśród tych,
którzy uwielbiają piesze wędrówki lub po prostu
pikniki z niesamowitym widokiem.

Zaraz przy drzwiach wejściowych do bazyliki znajduje się drugi obiekt turystycznych poszukiwań:
Usta Prawdy (Bocca della Verità). To pokaźnych
rozmiarów kamienny dysk z wyrzeźbioną na nim
niby-ludzką twarzą. Charakteryzują go: puste,
dziurawe oczy i otwarte usta. Zgodnie z legendą
kłamcy, którzy włożyli rękę w owe kamienne usta,
tracili ją jednym kamiennym kłapnięciem.
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A skoro jesteśmy przy relikwiach, warto też zajrzeć do dawnego kościoła pw. Santi Vincenzo
e Anastasio a Trevi (przy Fontannie di Trevi),
który zgodnie z decyzją Jana Pawła II jest dziś
bułgarską cerkwią. W 22 marmurowych urnach znajdują się serca papieży, począwszy od
Sykstusa V (1583 r.) po Leona XIII (1903 r.).

Oczywiście, zdecydowana większość turystów
zawsze wybierze rzeczy sprawdzone i bezpieczne. Ale czasami warto zobaczyć też te ukryte, pomijane przez przewodniki. Mówi się, że Rzymu
nie zbudowano w jeden dzień. Ale za to zbudowano w nim też to, na co wielu nie zwraca uwagi.
Nawet jeśli przy tych perełkach przechodzą, to
mijają je w pośpiechu, podążając w stronę obowiązkowych atrakcji Wiecznego Miasta. Bo tutaj
można dosłownie potknąć się o historię.
Filip Cuprych

Fot. Wikipedia

W 1991 r. pożar strawił większość posiadłości,
a późniejsze akty wandalizmu doprowadziły
dom do stanu niemal kompletnej ruiny. Na
szczęście władze miasta zdecydowały się na
odnowienie zabytku i po sześciu latach Dom
Sów wrócił do swojej świetności. Dziś posiadłość zwiedzać można od wtorku do niedzieli,
między 9.00 a 19.00.

Tak naprawdę nie wiadomo, po co ten dysk został stworzony. Mówi się, że pełnił funkcję płyty
chodnikowej, dekoracji przy fontannie czy nawet jakiegoś ceremonialnego wieka od studni.
Niemniej, powstanie obiektu datuje się na I w.
i przypisuje mu się wizerunek jednego z bóstw
pogańskich. Być może dlatego legenda o ucinaniu dłoni kłamcom tak bardzo się zadomowiła.
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dkurzyłam ostatnio swoją
listę z muzyką z czasów
liceum i z wielką radością
odkryłam, że jest na niej
sporo starego dobrego polskiego
rocka. Szczerze ucieszyłam się
zwłaszcza, kiedy w moich słuchawkach
rozległy się pierwsze dźwięki utworu
Kazika Staszewskiego „Mars napada”.
Zawsze dobrze słucha mi się Kultu
i Kazika, ale na punkcie „Marsa”
mam totalnego fioła. Nucąc pod
nosem dobrze mi znane fragmenty,
uświadomiłam sobie, jak bardzo
historia najazdu Marsjan na Polskę
odpowiada temu, co obecnie dzieje
się na naszym podwórku i ma związek
z wieszczonym przez par�e polityczne
zmasowanym atakiem LGBT, Sorosa,
wegetarian i ekologów z jednej strony,
a „katotalibanu” z drugiej.

Tworzenie wroga – mniej lub bardziej realnego – stało się nieodłącznym elementem
polskiej kultury (to słowo zdecydowanie na
wyrost) politycznej. Wcześniej byli kułacy
i czarna wołga, teraz – moherowe babcie
i weganie pijący la�e. Marsjanie Kazika są
w równym stopniu niebezpieczni, co nierealni; tak samo jest z tymi wszystkimi wrogimi siłami czyhającymi na obywateli z każdej
strony. Słuchając mediów w kraju, można
odnieść wrażenie, że wychodząc na ulicę,
ryzykujemy niemal życiem. Za jednym winklem czeka na nas czarna wołga dzisiejszych
czasów – George Soros – żeby przeprać
nam mózgi i odebrać ostatnie 12 groszy
z kieszeni, a za drugim już czai się Anja Rubik, żeby uświadomić seksualnie i namówić
na weganizm. O zgrozo! Wystarczy iść dalej,
żeby wpaść w ręce katolików zmawiających
różaniec, a jeśli jakimś cudem uda nam się
z nich wyrwać, to już czekają na nas homoseksualiści gotowi podmienić nam na siłę
partnerów. Za granicą też nie jest lepiej!
W Belgii łapie się ludzi na ulicy i zamyka
w klinikach eutanazji, w Holandii kobiety
w ciąży zmusza się do aborcji, porywa z ulicy i wywozi w dal (pewnie czarną wołgą),
w Niemczech… to aż strach mówić!
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Kiedy słucham wypowiedzi niektórych polityków powtarzających te bzdury, w głowie słyszę Kazika śpiewającego: „atakować
w taki sposób to jest jedna wielka farsa!”.
Każdy, kto myśli, czuje i zachowuje się inaczej niż my sami, staje się z automatu kosmitą, którego trzeba zwalczać. W całym
tym „robieniu potworów” zapędziliśmy
się tak bardzo, że przestajemy dostrzegać
w sobie i innych po prostu ludzi, sąsiadów,
znajomych, rodzinę i przyjaciół. Każdy z nas
musi mieć naszywkę: lewak, pisowiec, ekoterrorysta, gorszy sort, postępowiec. Budujemy sobie forty i armie; wszystko po to,
żeby walczyć z naszymi własnymi Marsjanami. Dla polityków liczy się wygrana i nieważne, że dochodzi się do niej po trupach
i buduje się ją na nienawiści. Podzieleni
i skonfliktowani wyborcy są słabi, naród
nastawiony przeciw sobie i będący w ciągłym stanie wojny domowej jest idealnym
materiałem do manipulowania.
Najgorsze jest to, że sami siebie wpychamy
w jakieś klateczki, ponieważ musimy mieć
wrażenie, że jesteśmy „my, dobrzy” przeciw
„tym innym, złym”. Każda strona – i prawa,
i lewa – ma swoich Marsjan, z którymi walczy i których obraża. Posiadanie wroga stało
się dla dzisiejszego społeczeństwa, nie tylko

polskiego, swego rodzaju sportem, bo jeśli
nie masz przeciwników i oponentów, to znaczy, że pewnie nie masz też swojego zdania,
odwagi, poglądów, że jesteś słaby, niewidoczny, nie jesteś kontrowersyjny i inny…
i tak dalej, i tak dalej. Zdradzę wam sekret:
nie potrzeba nam wrogów i tak naprawdę
nie musimy sobie ciągle skakać do gardeł.

Tęcza, parady i konieczność uregulowania
spraw dotyczących związków partnerskich to
ostatnio jeden z wdzięczniejszych tematów,
żeby dąć w rogi i jednoczyć siły. „U wrót stoi
wróg!” i dzierży w dłoni tęczową ﬂagę – tak
widzą to przeciwnicy osób homoseksualnych. Prawda jest jednak taka, że środowiska
LGBT nie są zainteresowane ani twoją sypialnią, ani przekonywaniem nikogo do przejścia
na „różową stronę barykady”. Jedyne, o co
im chodzi, to szacunek i prawa, które przysługują im jako obywatelom państwa polskiego.
W ogóle to trzeba wyraźnie powiedzieć, że
postulaty o dziedziczeniu i związkach partnerskich, które tak łatwo przypisuje się tylko
ruchowi LGBT, dotyczą też związków heteroseksualnych – nie wszystkie pary chcą i mogą
wziąć ślub, ale bez ślubu mają ograniczone
prawo jako rodzina.

Nie wiadomo za bardzo, dlaczego tak wielu osobom przeszkadzają śluby jednopłciowe – przecież to zmiana w życiu dwójki
dorosłych ludzi, świadomych i zakochanych; nie ma ona żadnego wpływu na życie ich sąsiadów, znajomych i współobywateli. Zmiana prawa i zrównanie związków partnerskich oraz
dopuszczenie małżeństw jednopłciowych nie spowoduje, że
nagle zatwardziali wojujący „hetero” w sportowym odzieniu
będą musieli z urzędu wiązać się ze swoimi kolegami spod
bloku. Zmiana prawa wprowadzi porządek w papierach i usystematyzuje ważne dla wszystkich kwes�e, a nie, jak wieszczą
niektórzy kaznodzieje, doprowadzi do upadku cywilizacji.
Księża, którzy tak swobodnie straszą piekłem, zapominają, że
nie oni są od rzucania kamieniami i ferowania wyroków. „Nie
sądźcie, a nie będziecie sądzeni” mówi Mądra Księga.

Wybory za nami, jest jak jest, nie pozwólmy jednak, żeby politycy nas dzielili, zbijali w bojówki i nastawiali przeciwko sobie.
Nie pozwólmy, żeby Mars zwyciężył, bądźmy razem i pokażmy, że nasz głos się liczy, zwłaszcza jeśli różni się od głosu zatwardziałego w nienawiści smutnego człowieka w garniturze.

REKLAMA

Dbanie o środowisko, ograniczanie plas�ku i emisji spalin tak
bardzo boli „prawdziwych Polaków”, że doszukują się w ekologii spisku i skoku na dobra narodowe. Warto pamiętać, że
bocian nie zechce wrócić na nadwiślański piach, jeśli wszystkie żaby padną od zatrutej wody. Karp na święta pewnie też
już taki zdrowy nie jest, bo można w jego żołądku znaleźć
sporo mikroplas�ku. Myślenie, że węglem Polska stoi i stać
będzie, nijak się ma do rzeczywistości – węgiel i miał sprowadza się pociągami z Syberii (wiem „z dobrego źródła”), polskie
górnictwo stoi na skraju przepaści i od upadku powstrzymują
je jedynie coraz bardziej desperackie decyzje rządu. Ekologia
to przyszłość, w którą trzeba nam inwestować; odnawialne
źródła energii i innowacyjne rozwiązania problemu śmieci
(inne niż palenie nimi w piecu zimą) są warte miliony euro.
Nasi inżynierowie i naukowcy działają z sukcesami na arenie
międzynarodowej, ale w kraju są wyśmiewani i odcinani od
dotacji, bo komuś ubzdurało się, że od ekologii i wegetarianizmu już tylko krok do upadku narodu.

Rys. Freepik

Wrogami porządku i ojczyzny stają się też ekolodzy wraz
z weganami. Każdy, kto sprzeciwia się wybijaniu dzikich
zwierząt i ogranicza mięso w diecie, jest obecnie na celowniku „polskiej wysportowanej młodzieży”. Paranoja sięga
głęboko – jedzenie mięsa stało się wyznacznikiem patriotyzmu; ten, kto pochłania schaboszczaka, jest z nami, ten, kto
woli ryż, jest wrogiem. Falafel jest be, ale kebab cacy, i nieważne, że oba przygotowuje ogolonym na łyso młodzieńcom
urodzony w Polsce muzułmanin – jeśli podaje mięcho, jest
dobry, jeśli nie – można mu naubliżać.

Anna Albingier
GAZETKA
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O opiece nad noworodkiem napisano opasłe tomy. Na temat buntu kilkulatków
także nie szczędzono publikacji. Receptami, jak rozmawiać z krnąbrnym
nastolatkiem, wypełniono tysiące szpalt w magazynach. Jednak jeden temat
nadal zdaje się być tabu – w jaki sposób nawiązać satysfakcjonującą relację
z dorosłym dzieckiem? Jaką rolę odgrywa rodzic, kiedy nie ma obowiązku
zmieniać pieluch, rozwiązywać zadań z matmy czy finansować obozu
językowego? Co robić, kiedy już dawno spadło się z piedestału?
wiają weto, aby
a oni na każdym kroku sta
niepodważalną pozademonstrować swoją
a gotowa. Tymczazycję dyktatora. I rozrób
przyzwolić na masem nastolatkowi trzeba
testy. Dzięki prawu
nifestacje, zadymy i pro
ekonań wkroczy
do wolności własnych prz
wany od rodzinon w dorosłość odseparo
rzęźnie w przekonego gniazda. Inaczej ug
tko wiedzą lepiej,
naniu, że rodzice wszys
jmowania samoże nie jest zdolny do pode
za rodziną czai się
dzielnych decyzji, że po
a w absolutnym
zło. Osoba wychowywan
zb ud ować popo słu sze ństw ie nie zd oła
ani nie pokusi się
czucia własnej wartości
osądów.
o sformułowanie własnych
naturalna kolej rzeUsamodzielnienie się to
tko, aby ułatwić
czy. Jako rodzic rób wszys
rosłe życie. Jeśli
dziecku start w nowe, do
o wiodło szczęśliwe
chcesz, aby twoje dzieck
wać. Samodzielnie.
życie, pozwól mu je budo

Pępowina to przewód łączący płód z łożyskiem. Odpępnienie, czyli zabieg odcięcia
pępowiny, przeprowadza się natychmiast
lub do kilku minut po porodzie. Bywa jednak, że pomimo fizycznego braku pępowiny
między matką a dzieckiem nadal pozostaje
niewidzialna nić, która młodemu ciąży niczym kajdany, a rodzicielkę stawia w pozycji
oprawcy, choć z pewnością jej intencje nie
są sadystyczne. W psychologii stan „nieodciętej pępowiny” nazywa się nieodseparowaniem. Młode pisklę nie może odfrunąć
z gniazda, co nie znaczy, że jego relacje
z matką są bliskie. Bo ta zażyłość stanowi
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wania zachowaj zdrowy
labirynt, z którego trudno znaleźć wyjście. W ferworze wycho
j, że pełnoletniość i doroDodatkowo, czas działa tu na niekorzyść. rozsądek. Pamięta
e. Co prawda obie rzeczy
Z wiekiem nić zapętla się, ujarzmia i w koń- słość nie są tożsam
tym samym czasie,
najczęściej występują w
cu – zniewala.
z drugiego. Pełnojednak jedno nie wynika
,
na papierze (stan ciała)
Przychodzi czas – i to szybciej, niż myślisz – letniość jest datą
yum
an
(st
u
iek
i w człow
kiedy trzeba dziecku poluzować cugle i wy- a dorosłość – tkw
nie wszyscy pełnoletni są
c,
ają
zcz
puścić je na wolność. Maluch już od pierw- słu). Upras
dy dorosły jest pełnoletni.
szego kroku bada granice swojej autonomii, dorośli, a nie każ
a tym samym analizuje potencjał swoich
umiejętności. Z każdym rokiem jego potrzeby samostanowienia zwiększają się, aż
przy stole siadają
Nadchodzi moment, kiedy
wreszcie obudzi się w nim nastolatek, któzice oraz potomek.
trzy osoby dorosłe – rod
ry jak nigdy dotąd będzie chciał iść własną
prawa wyborcze
Wszyscy troje posiadają
ścieżką. To etap potężnego buntu – zarówiczni, a jednak coś
i wszyscy troje są autonom
no dziecka, jak i rodziców. Ono nie szanuje
zurę syna, bierze
zgrzyta. Matka neguje fry
autorytetów i podważa decyzje opiekunów,

pod lupę jego związek i rozkłada na czynniki
pierwsze jego styl życia. Ojciec dokłada do
pieca – prześwietla finanse pierworodnego
i kwestionuje jego frywolne wydatki. Syn natomiast aż kipi ze złości, bo naiwnie uwierzył, że mając dowód osobisty w kieszeni,
może sam stanowić o swoim życiu.
Intencje rodziców są (najczęściej) dobre,
niemniej jednak dorosłemu dziecku trzeba pozwolić wyjść spod klosza. Kontrola
wydatków, oczekiwanie sprawozdań ze
spotkań towarzyskich czy komentowanie
życiowych wyborów zakrawają na metody
działań przedstawicieli służb specjalnych.
W efekcie dziecko (nawet dorosłe!) dopada
frustracja, a najczęściej – gniew. Podcinając
skrzydła młodemu, nie dajesz mu prawa do
złapania wiatru w żagle.

Nikt nie zna twojego potomka lepi
ej niż ty
sam. Z pewnością przez lata wyr
obiłeś sobie opinię na jego temat i możes
z śmiało
stwierdzić, że wiesz, czego mo
żesz się po
nim spodziewać. Jednak z tego
brzydkiego
kaczątka może wyłonić się całkiem
zgrabny
łabędź. Nie szufladkuj więc zaw
czasu, nie
przypinaj etykietek, nie ograni
czaj – daj
dziecku szansę, aby mogło cię zask
oczyć!

Trudna jest sytuacja, kiedy kura
zostaje na
grzędzie sama, bo kurczak daw
no w innej
zagrodzie, a po skorupkach już
nie ma śladu. Zarówno kura, jak i kurczak
muszą zrozumieć, że zarządzają teraz odrębn
ymi gospodarstwami i dzieli je płot. W
płocie jest
dziura, a jakże! Aby relacje między
sąsiedzkie
przebiegały znośnie, należy usta
nowić bezwzględny zbiór zasad i norm. W
chwili gdy
dziecko zakłada swoją rodzinę,
trzeba dać
mu szansę na tworzenie więzi na
własnych
warunkach. Nie ma co na siłę wpr
aszać się
do jego domu i tworzyć presji,
ale też nie
należy izolować się i unosić dum
ą, gdy zaproszenia tak często nie przychodzą
. Akceptowanie dorosłego dziecka wym
aga pogodzenia się z tym, czego nie można
zmienić,
choć bywa, że postępowanie pot
omka nie
jest zgodne z oczekiwaniami rod
zica. Aby
dojść do porozumienia, ustąpić mu
szą dwie
strony. To, że dziecko znika z two
jego domu,
nie oznacza, że znika z twojego życi
a.

Według Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych
praw. Są obdarzeni rozumem i sumieniem
oraz powinni postępować w stosunku do
siebie wzajemnie w duchu braterstwa.
Człowiek ma prawo do dobrego życia;
rzetelnego sądu; do wolności, sumienia
i wyznania; do głoszenia swoich poglądów
i opinii bez względu na ich treść i formę.
Prawo jednego człowieka kończy się tam,
gdzie zaczyna się prawo innego człowieka.
Zanim zaczniesz zrzędzić nad lichą posadą syna czy tandetny makijaż córki, przypomnij sobie o prawach człowieka jako
podstawowych normach przysługujących Uda ne sto sun ki na lini i rod zic – dorosłe
każdemu z nas, wynikających z samego dziecko wymagają świadomości, że wszyscy
faktu bycia człowiekiem. A prawa człowieka się zmieniamy, a tym samym potrzebujemy
mogą być ograniczane tylko w ściśle okre- większej przestrzeni. Każdy z nas odgrywa
ślonych sytuacjach, definiowanych zwykle w życ iu trzy pod sta wo we role : dzie cka ,
w dokumentach międzynarodowych lub dorosłego oraz rodzica. Trzeba tylko wykonstytucjach państw. Polub swoje dziecko czuć moment, kiedy następuje przemiana,
i wcielić się w kolejną.
jako odrębnego człowieka.

42

GAZETKA

Pamiętaj, że role przypisane dorosłym dzieciom i starszym rodzicom są w pewnym
sensie umowne. Nie oczekuj więc, że każdy
będzie się z nich wywiązywał w jednakowy
sposób. Są babcie, które z błogosławieństwem witają na świecie swoje wnuczęta i zatracają się w nich bez reszty, ale są
i takie, które trzymają się z dala od tupotu
małych stóp i wystarczy im jeden chłodny
uścisk od święta. Kiedy dziecko samo wciela
się w rolę opiekuna, musi przyjąć do wiadomości fakt, że jego rodzice mogą, ale nie
muszą pomóc. Każdy ponosi odpowiedzialność za własne decyzje życiowe. Czyż nie
o to walczył jako nastolatek?

Inwestowanie w prawidłowe relacje
z dzieckiem na każdym etapie jego życia to
najlepsza lokata. Stworzenie bezpiecznego
portu stanowi dla niego solidny fundament,
na którym może zbudować własną, równie
bezpieczną zatokę. Dziecko zawsze bierze
przykład ze swoich rodziców, nawet jeśli
świadomie z tym walczy i wcale nie ma zamiaru czerpać z ich wzorca zachowań.
W chwili gdy czytasz ten artykuł, przed
sądami w różnych zakątkach świata stają
dorosłe dzieci, które znęcają się nad rodzicami. Wyzwiska, znieważenia, szantaże,
wyłudzenia, przemoc fizyczna – piekło na
ziemi. Obraz seniora rodu już dawno uległ
dewaluacji, choć na pierwszy rzut oka wiele
rodzin wielopokoleniowych żyje wzorcowo.
Społeczeństwo jakby zapomina o czwartym
przykazaniu Dekalogu, mówiącym o czci
wobec matki i ojca, choć dane statystyczne
dotyczące skali zjawiska przyjęło się zamiatać pod dywan. Dlatego warto zacząć od
bazy – przeszacować pryncypialne priorytety i powrócić do elementarnych wartości.
Życie to proces, w którym wspólnie dorastamy i uczymy się siebie nawzajem. Co
ważne, relacje w rodzinie powinny stale
ulegać przekształcaniu (na miarę dorastania
dziecka), ale nie niszczeniu. Jakość relacji
w rodzinie zależy w dużej mierze od jakości
wcześniejszych stosunków. Jasne, nie ma
żadnych gwarancji, ale zazwyczaj zbieramy
to, co zasialiśmy.
Sylwia Znyk

KALENDARZ
IMPREZ
2 – 29.11
ARS MUSICA
różne miejsca w Brukseli
www.arsmusica.be
do 3.11
FESTIWAL HALLOWEEN
Musée d’art fantastique, 1060 Bruxelles
www.fantastic-museum.be
15 – 18.11
COCOON 2019
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.cocoon.be
16.11
V KONGRES KOBIET
BIP.Brussels, 1000 Bruxelles
www.kongreskobiet.be
17.11
FINAŁ THE VOICE OF POLONIA
Bozar, godz. 18.00, 1000 Bruxelles
www.bozar.be
21 – 24.11
CIRQUE DU SOLEIL – CORTEO
Forest National, 1190 Bruxelles
www.forest-national.be
24.11
SPEKTAKL
SWAN LAKE ON THE WATER
Palais 12 Theater, 1020 Bruxelles
www.palais12.com
29.11 – 5.01.2020
PLAISIRS D’HIVER 2019
centrum miasta, 1000 Bruxelles
www.plaisirsdhiver.be
do 5.12
NOCTURNE DES MUSÉES BRUXELLOIS
www.brusselsmuseums.be
do 8.12
CIRQUE BOUGLIONE
Parc d’ Osseghem, 1020 Bruxelles
www.bouglione.be/bruxelles-fr
do 2.02.2020
EUROPALIA RUMUNIA
www.europalia.eu
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WYSTAWY
do 9.02.2020
DALI & MAGRITTE
Musées Royaux des Beaux-Arts
de Belgique
www.fine-arts-museum.be
do 29.03.2020
CROSSROADS
Podróż w średniowiecze
Musée Art & Histoire,
1000 Bruxelles
www.artandhistory.museum
do 15.03.2020
PAUL DELVAUX,
L’HOMME QUI AIMAIT LES TRAINS
Train World, 1030 Bruxelles
www.trainworld.be
do 30.08.2020
ANTARKTYDA
Muséum des Sciences Naturelles,
1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be
do 15.09.2020
BRUEGEL. THE ORIGINALS
Musées Royaux des Beaux-Arts
de Belgique
www.fine-arts-museum.be
do 18.10.2020
BACK TO BRUEGEL
EXPERIENCE THE 16TH CENTURY
Porte de Hal – MRAH,
1000 Bruxelles
www.portedehal.be
ARKHANE
Autentyczny szkielet nowego
gatunku dinozaura!
Muséum des Sciences Naturelles,
1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be

22/02/2020
22/02/2020
godz.
20:00
godz. 20:00

Stodola Club

Boulevard Auguste Reyers 32 |Stodola
1030 Bruxelles
Club
Boulevard Auguste Reyers 32 | 1030 Bruxelles

Fundacja WOŚP rusza w swiat
Chyba nie ma Polaka, który nie wiedziałby, że każdego roku nasi rodacy
zbierają pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nie tylko
w Polsce, ale i na całym świecie. Gramy przecież w odległej Indonezji,
Chinach, Japonii; jesteśmy w Afryce, Ameryce i na biegunie północnym;
gramy również przepięknie tu, w Brukseli. Cóż więc dziwnego w tym,
że WOŚP wyruszyła w świat? A to, że jedną z najpiękniejszych inicjatyw
Fundacji jest działający cały rok program „Ratujemy i Uczymy Ratować”,
który traﬁł w październiku do Brukseli.
Program RUR jest skierowany do nauczycieli i dzieci klas I–III w szkołach podstawowych i uczy czynności resuscytacyjnych
(przywracania czynności życiowych) oraz
całego ciągu zdarzeń, które należy znać
w przypadku, gdy zagrożone jest życie lub
zdrowie osoby poszkodowanej. Nie zawsze
bowiem uświadamiamy sobie – tym bardziej w stresującej sytuacji – że tzw. masaż serca i sztuczne oddychanie to jedynie
część rzeczy, które powinniśmy wykonać
w razie wypadku. Dzieci uczą się przede
wszystkim kolejności zachowań: czy najpierw zadzwonić po pomoc, a potem przystąpić do ratowania, czy może odwrotnie?
– Przykładów na to, że dziecko bezpośrednio lub pośrednio uratowało komuś życie,
jest wiele. Co jakiś czas o tym słyszymy lub
oglądamy w mediach kolejnych małych
bohaterów, którzy dzięki posiadanej wiedzy potraﬁli właściwie zareagować i udzielić pierwszej pomocy – mówi Katarzyna
Grzelak, koordynatorka Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

I tu właśnie jest miejsce dla ratowników
z Fundacji WOŚP, którzy jeżdżą po całej
Polsce, odwiedzając tysiące szkół. Szkolą
na ten temat – bezpłatnie! – dziesiątki tysięcy nauczycieli i uczniów. To niewiarygodny sukces tej instytucji i olbrzymia zasługa
Jurka Owsiaka, który pochylił się nad tym
tematem i już od 13 lat nieustannie szkoli
dzieciaki, wysyłając do polskich szkół wykwaliﬁkowanych ratowników.
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Do tej pory programem objętych
jest 30 481 nauczycieli z 12 557 szkół.
Stanowi to 92 proc. wszystkich szkół
podstawowych w Polsce.
Blisko 3 miliony dzieci uczy się
podstaw pierwszej pomocy!
21 października tego roku 7 ratowników
Fundacji przyjechało do Brukseli, by – po
raz pierwszy za granicą – wdrożyć program
RUR wśród polskich dzieci. Wydarzenie
wpisało się przy tym w Europejski Dzień
Przywracania Czynności Serca (16 października). Przez prawie tydzień ratownicy
przeszkolili ponad 300 uczniów ze szkoły
europejskiej w Uccle (École Européenne
de Bruxelles I) oraz 25 nauczycieli! Cały
program, traktowany pilotażowo, został dostosowany do specyﬁki i wymogów szkoły
europejskiej, w tym szczególnie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych. Programem RUR zostały objęte dzieci nie tylko klas podstawowych, lecz również część klas średnich.

Warto też wspomnieć, że przy okazji pobytu w Belgii ratownicy znaleźli również czas
dla dzieci z polskiego przedszkola w dzielnicy Etterbeek, działającego pod egidą
Brukselskiego Klubu Polek. Przeprowadzili
tam pokaz pierwszej pomocy i opowiedzieli
o trudach swojej pracy.
Szkolenie RUR w Brukseli to wydarzenie bez
precedensu, a skala organizacji przypomina tę znaną z przygotowań do ﬁnału WOŚP,
w którym również bierze udział olbrzymia
grupa ludzi. Dlatego warto tu wspomnieć
o wszystkich stronach zaangażowanych
w projekt i – przede wszystkim – podziękować za wysiłek: Fundacji i ratownikom,
którzy zechcieli przeprowadzić szkolenia
i pokryć dużą część kosztów przyjazdu
do Brukseli; władzom szkoły, które wraz
z polskimi nauczycielami udostępniły sale
i doskonale zorganizowały zajęcia dzieci;
wszystkim rodzicom, którzy z wielkim entuzjazmem wsparli to przedsięwzięcie, oraz
pomysłodawcom i organizatorom programu
RUR w Brukseli. Wielkie serducho należy się
też tym wszystkim dzielnym małym rycerzom, którzy z tak wielkim poświęceniem
uczyli się zasad pierwszej pomocy.
Piotr Wiśniewski

Nieustannie słyszymy o marnowaniu żywności, a liczby porażają
– przeciętny Polak wyrzuca rocznie 235 kg jedzenia. Na szczęście
stopniowo wprowadzane są konieczne rozwiązania – np. w Polsce
18 września br. weszło w życie nowe prawo, zgodnie z którym duże
sklepy i hurtownie muszą zawrzeć umowę z wybraną organizacją
pozarządową i nieodpłatnie przekazywać jej żywność. Jeśli tego nie
zrobią, zapłacą karę. Przepisy przeciwdziałające marnotrawstwu
produktów spożywczych obowiązują także m.in. w Belgii, Francji,
Włoszech i Czechach.

Dużo mówi się również o tym, co powinniśmy zrobić my, zwykli konsumenci. I choć
wydaje się, że różnica może się dokonać
tylko „na górze”, to od nas naprawdę wiele
zależy – są nas przecież miliony! Federacja
Polskich Banków Żywności skupia 31 tego
typu organizacji. Wspólnie organizują akcję
NieMarnuje.pl i propagują hasła:
• PLANUJ

• PODZIEL SIĘ

• PRZECHOWUJ I PRZETWARZAJ

• KORZYSTAJ Z PRZEPISÓW

Nie tylko kupować, ale przede wszystkim
nakładać na talerz. Bo zawsze można przecież dołożyć.
Ugotowaliśmy za dużo? Nic nie szkodzi. Należy tylko pamiętać, bo w ciągu dwóch godzin od przygotowania posiłku włożyć to, co
zostało, do lodówki – później danie możemy
po prostu odgrzać albo wykorzystać resztki do
kolejnego posiłku. Z kolei poszczególne produkty najlepiej trzymać w osobnych pojemnikach. Wkładając do lodówki zakupy prosto ze
sklepu, przesuńmy je na tył, tak żeby z przodu
znalazły się te wcześniejsze. Zwróćmy jednak
uwagę na daty przydatności do spożycia, bo
niektóre upływają bardzo szybko.

O co chodzi? W skrócie: powinniśmy planować posiłki i robić listy zakupów, a potem się ich trzymać. Lepiej kupować mniej
i chodzić do sklepu częściej, niż dać się
skusić promocjom lub ponieść fantazji
Niby niewielka różnica, a jednak… Jeśli terco do potencjalnego obiadu – by potem
min przydatności do spożycia poprzedzony
ostatecznie wyrzucić zepsute produkty do
jest zwrotem „należy spożyć do…” (à conkosza. Jeśli zostanie nam jedzenie – poczęsommer jusqu’au…), danego prostujmy znajomego lub kolegów z pracy.
duktu nie powinno się zjaJeśli organizujemy przyjęcie składdać po tej dacie. Zwykle
kowe, rozsądnie ustalmy, kto co
chodzi tu o żywność,
przyniesie i w jakiej ilości (lepiej
która się łatwo psumniej niż więcej). Odpowiednio
je – mięso, świeże
• Chleb: 50 proc.
przechowujmy jedzenie, a resztryby, wiele przetwo• Warzywa: 33 proc.
ki wykorzystajmy – na stronie
rów mlecznych, nie• Wędliny: 33 proc.
niemarnuje.bankizywnosci.pl/
pasteryzowane
soki.
• Ziemniaki: 29 proc.
jak-nie-marnowac zebrane są poZ
kolei
zwrot
„na• Owoce: 26 proc.
mysłowe przepisy na taką okazję.
leży spożyć przed…”
• Jogurty: 17 proc.
• Dania gotowe: 12 proc.
(à consommer de
Ogólna dostępność żywności sprawia,
préférence avant...) oznaże przywiązujemy do niej mniejszą wagę.
cza datę minimalnej trwałości,
Promocje kuszą, więc dokonujemy nierapo której prawidłowo przechowywany procjonalnych zakupów.
dukt w pełni zachowuje swoje właściwości.

48

GAZETKA

To jeden z najlepszych sposobów na przechowywanie żywności, bo mrożonki zachowują bardzo dużo składników odżywczych.
Do mrożenia nadają się świeże produkty
– mięso, ryby, większość owoców, warzyw,
zioła, jak i dania gotowe – np. pierogi, pieczone mięsa, chleb, ciasta, wędliny, różnorakie farsze, twarde sery itp.
Przede wszystkim pamiętajmy, że pieczywo można zamrozić, ale jeśli już na to za
późno, łatwo je odświeżyć – np. w tosterze
lub piekarniku. Innym sposobem na „uratowanie” chleba czy bułek jest ich pokrojenie na mniejsze kawałki i ususzenie – aby
potem wykorzystać je jako grzanki do zupy
lub zmielić na bułkę tartą. Wiele przepisów
pozwala wykorzystać niezbyt świeże pieczywo (np. na zapiekanki lub do kotletów
mielonych – poszukaj takich pomysłów,
które przypadną ci do smaku). Oczywiście
pieczywo z widoczną pleśnią należy od razu
wyrzucić.
Do niektórych przepisów potrzebna jest
niewielka ilość wina – właśnie taka, jaka
często zostaje po kolacji lub przyjęciu. Następnym razem możemy więc zamrozić taką
resztkę w plas�kowych kubeczkach lub woreczkach na lód i potem będzie jak znalazł.
Jeśli wydaje ci się, że nie marnujesz żywości,
łatwo możesz to sprawdzić. Przez kilkanaście dni zapisuj w notesie wszystko, co wyrzucasz – nie tylko przeterminowany jogurt
albo zepsuty owoc, ale też resztki z obiadu,
niedojedzoną kanapkę, czerstwy chleb lub
kawałek nieświeżej wędliny. Możesz też notować ceny. W ten sposób przekonasz się,
czy jesteś na dobrej drodze do rozsądnego
kupowania i wykorzystywania żywności.
Halina Szołtysik

ZATRUDNIAMY

TITRES SERVICES

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

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

Zimowe dni są krótkie i mroźne, charakteryzuje je brak słońca i szybko zapadający
zmierzch. Mniej się ruszamy – wolimy zostać w domu niż pójść na spacer. Szukamy
miejsc pod dachem, wybieramy więc centra handlowe lub kafejki, by skryć się
przed mrozem i pobyć w sztucznym co prawda, ale jednak świetle. Brak światła
słonecznego nie tylko zmniejsza naszą aktywność, ale też sprawia, że organizm
syntetyzuje niewiele witaminy D, a właśnie ona ma niebywały wpływ na naszą
odporność. Co zrobić, by odpowiednio przygotować się na zimowe niedogodności?

ZIMOWA DIETA
To, co jemy, wpływa oczywiście na organizm. Zwłaszcza zimą dobrze jest dbać o to,
by w naszych posiłkach znajdowały się odpowiednie składniki. Tak więc spożywajmy
produkty zawierające duże ilości witaminy D, czyli tłuste ryby: makrele, sardynki,
łososia, dorsza (zwłaszcza wątrobę) oraz
oleje pochodzenia roślinnego z pierwszego
tłoczenia (rzepakowy, lniany). Warto jeść
warzywa sezonowe – kapustę, marchewkę,
cykorię, buraki czy pory. Na szczęście powracają na nasze stoły także te dość zapomniane: rzepa, pasternak czy wężymord,
zwany zimowymi szparagami. Są one bogate w witaminy i minerały, a tych bardzo
potrzeba zimową porą. Warto też zadbać
o produkty, które mają znaczenie dla tworzenia się probiotyków w jelitach – rośliny
strączkowe oraz kiszonki. Dziś już coraz powszechniej wiadomo, że zdrowe jelita to
podstawa zdrowego organizmu.

banany. A co z mięsem? Komórki odpornościowe potrzebują protein do prawidłowego
działania, a witamina B12 jest niezbędna do
funkcjonowania mózgu i układu nerwowego.
Mięso więc jest niezbędne. Zamiast niego
można jeść jajka, ryby czy algi.

ZIMOWY SPORT
W zimie nie można zapominać o uprawianiu sportu, także na świeżym powietrzu.
Należy ubrać się stosownie do panujących
warunków atmosferycznych – ważne, by
się za bardzo nie spocić, a potem nie zmarznąć, bo wtedy choroba murowana. Może to
także być spacer – ale lepiej, żeby odbywać
go w otoczeniu natury, czyli wiejskimi lub
leśnymi ścieżkami, a jeśli to możliwe – nad
brzegiem morza. Wdychając czyste, jednak
niezbyt mroźne powietrze, dotlenimy organizm, a także pozwolimy słońcu na opalenie
skóry i produkcję witaminy D. W ten sposób
wspieramy białe płytki krwi w ich walce z potencjalnymi intruzami, którzy będą próbowali
wniknąć do wnętrza naszego organizmu.
Spacery czy inne aktywności fizyczne mają
też działanie wyciszające i antystresowe, co
w dzisiejszym zagonionym świecie przydaje
się o każdej porze roku. Przechadzki odkwaszają również organizm, co ma znaczenie
w przeciwdziałaniu chorobom. Dla zahartowanych zimowe kąpiele w morzu czy jeziorze
są sposobem na przebycie zimy bez chorób.

WZMACNIAJĄCE KURACJE

Oczywiście nie zapominajmy o ziołach,
szczególnie tych bogatych w witaminę C,
takich jak pietruszka czy trybula (w Polsce
dość rzadko stosowana, ale w Belgii popularna). O cebuli i czosnku nie wspominając,
gdyż ich antybakteryjne działanie wspomaga
układ immunologiczny. Jeśli chodzi o owoce,
to jedzmy także te sezonowe: jabłka, gruszki, owoce suszone. Wartościowe są również
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Można oczywiście o tej porze roku przyjmować witaminy lub suplementy diety, jak np.
witaminę D lub wyciąg z jeżówki (echinacei).
Nie wolno ich jednak nadużywać. Po pierwsze trzeba pozwolić organizmowi bronić się
samemu, po drugie – nie można stosować
suplementów przez cały rok, a po trzecie –
i od takich preparatów można się uzależnić,
więc nie będą one działać, gdy są nadużywane. Warto zatem stosować naturalne
produkty, by wzmocnić organizm, a w razie
początków przeziębienia zapobiegać dalsze-

mu rozwojowi choroby. Rewelacyjny jest
miód i wszystkie produkty pszczele, takie
jak mleczko pszczele, pyłek pszczeli, propolis czy pierzga. Syrop z młodych pędów sosny lub zwykłej cebuli, nalewki z dzikiej róży
i czarnej porzeczki oraz sok z malin są niezastąpionym remedium na zimowe bolączki,
znanym od dziesięcioleci, wypróbowanym
przez pokolenia i na sto procent naturalnym.
Spożywanie każdego zimowego ranka łyżki
syropu z owoców czarnego bzu działa prewencyjnie – zapobiega infekcjom.

CZEGO SIĘ WYSTRZEGAĆ?
Jeśli chodzi o żywność, to przede wszystkim
cukru. Jego nadmiar powoduje stany zapalne
w organizmie i zmniejsza zdolności białych
krwinek w walce z wirusami. Niezbyt wskazane są także produkty mleczne, zwłaszcza gdy
się przeziębimy, bo mleko zwiększa produkcję
lepkiego śluzu w organizmie i może prowokować powstanie zapalenia zatok lub oskrzeli.
Tak więc należy zrezygnować na jakiś czas
z jogurtów, serów czy mlecznych deserów.
Zimą powinniśmy też wystrzegać się przegrzewania zarówno siebie, jak i mieszkania.
Nasz ubiór o tej porze roku powinien być warstwowy – dzięki temu nie dopuścimy ani do
przemarznięcia, ani do przegrzania, a przecież
obie sytuacje mogłyby skończyć się chorobą.
Jeśli chodzi o mieszkanie, błędem jest zbytnie
jego ogrzewanie, bo prowadzi do koncentracji
w pomieszczeniach bakterii i roztoczy, a także
do przesuszenia powietrza. Efekt jest wtedy
odwrotny do oczekiwanego – pojawia się suchość i drapanie w gardle, co prowadzić może
do rozwinięcia się chorób układu oddechowego. Nawet zimą trzeba wietrzyć regularnie
mieszkanie – krótko, ale intensywnie.
To tylko kilka sposobów na wzmocnienie
organizmu, ale pozwolą one przekonać się,
że zima wcale nie jest taka zła!
Sylwia Maj
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Już po raz czwarty Brukselski Klub Polek (BeKaP) przy współpracy
z organizacją Daskalia z Leuven przyznał nagrodę Joteyki dla wybitnej Polki.
Partnerem IV edycji był również Instytut Polski w Brukseli, dzięki któremu
na gali wyświetlono film „Siłaczki” Marty Dzido i Piotra Śliwińskiego
o polskich emancypantkach walczących o prawa wyborcze Polek w 1918 r.
Wydarzenie swoim patronatem objął pan ambasador Artur Orzechowski.

Nora Bednarski – dorastała w Kana-

dzie, jest dumna z bycia Polką i Europejką.
Od 16 lat mieszka w Brukseli. Matka dwojga
małych dzieci.
Ma wykształcenie prawnicze i urbanistyczne, pracuje w instytucjach europejskich.
Uważa, że bycie obywatelem i obywatelką to możliwość wyboru. Zaangażowana
w życie lokalne w Brukseli, jest obrończynią
dziedzictwa architektonicznego. Od dawna
prowadzi kampanię na rzecz bardziej dostępnego dla wszystkich miasta. Jest również ̇ aktywna w walce z dyskryminacją, homofobią i rasizmem.

Nagrodę otrzymała pani Nora Bednarski. Gala z tej okazji
odbyła się 10 października br. w salonach Ambasady RP.

www.nagroda-joteyka.be
Podziękowania laureatki:

„To dla mnie ogromny zaszczyt zostać laureatką nagrody Joteyki, zwłaszcza że nominowane były nadzwyczajne kobiety – Joanna
Kamińska, Anna Skrzypek-Claassens, Iwona
Młynarczyk i Alicja Gęścińska.
Dziękuję Jego Ekscelencji Ambasadorowi
Arturowi Orzechowskiemu oraz Polish Institute Brussels za wieczór. A także Brukselskiemu Klubowi Polek i Centrum Kultury
i Języka Polskiego Daskalia za to uznanie,
które łączy wiele aspektów mojej tożsamości. Jestem bardzo wzruszona i wdzięczna.
Dorastałam w Kanadzie, a dzisiaj w polskiej
ambasadzie w Belgii jestem laureatką nagrody Joteyki. Kim się zatem czuję?
Czuję się Polką i jestem głęboko związana
z krajem. Ukształtowały mnie polska kultu-
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ra, polska historia i język polski. To bogactwo zawdzięczam moim rodzicom. Cieszę
się, że również oni mogą tu dzisiaj być.
Świętuję tę tożsamość. Zobowiązuję się ją
również przekazać moim dzieciom, które
mimo tego, że dorastają w Belgii, już biegle
posługują się językiem polskim.
Moja tożsamość jest również feministyczna: w życiu kieruję się zestawem wartości:
poszanowaniem praw człowieka, niedyskryminacją, tolerancją, sprawiedliwością, solidarnością oraz równością mężczyzn i kobiet.
Moja tożsamość jest też europejska: te
same wartości, którymi się kieruję, leżą
również u podstaw projektu europejskiego
i są podwaliną jego pokoju i demokracji.
Jeszcze raz dziękuję za tę nagrodę. To dla
mnie ogromny zaszczyt.

Nora jako jedna z dwóch pierwszych Polek
w historii Regionu Brukseli została w 2018 r.
wybrana na radną w gminie Ixelles. Jej priorytety to dbałość o środowisko naturalne,
społeczność przyjazna dzieciom oraz polityka, która uwzględnia kwestie społeczne
i ekonomiczne w odniesieniu do ekologii.
Nora jest także jedną z inicjatorek kampanii
#1Bru1Vote w sprawie przyznania wszystkim
mieszkańcom Regionu Stołecznego Brukseli
prawa głosu w wyborach regionalnych.
Medalistka na Igrzyskach Paraolimpijskich
w pływaniu, jest osobą o ograniczonej
sprawności ruchowej.

CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Porady eksperta:
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
Co to jest niewydolność serca?

Niewydolność serca to stan, w którym serce nie może w prawidłowy
sposób pompować krwi i w konsekwencji nie jest w stanie dostarczyć organom potrzebnej ilości tlenu i składników odżywczych.
Najczęstszą przyczyną niewydolności serca jest przebyty zawał, ale
choroba może być również konsekwencją nadciśnienia tętniczego
(szczególnie źle leczonego), chorób zastawek, wad wrodzonych serca oraz nadużywania alkoholu.

W jakich sytuacjach choroba się ujawnia?
Serce potrzebuje więcej tlenu i substancji odżywczych podczas wysiłku ﬁzycznego, dlatego w początkowej fazie choroby objawy występują podczas wysiłku. W miarę postępowania niewydolności serca
mogą pojawiać się również objawy w spoczynku. Do najczęstszych
objawów niewydolności serca należą: duszność, obrzęki kończyn
dolnych (najczęściej zlokalizowane wokół kostek), szybki wzrost
masy ciała (spowodowany gromadzeniem wody w organizmie), przyspieszenie pracy serca i zaburzenia jego rytmu, jak również zmęczenie i obniżona tolerancja wysiłku.

Leczenie
Jak w każdym leczeniu choroby przewlekłej, kluczowe jest przestrzeganie
wszystkich zaleceń lekarskich i regularne przyjmowanie leków. W przypadku niewydolności serca leczenie bazuje na trzech ﬁlarach, a są to:
• zmiana stylu życia,
• leczenie przyczynowe (zabiegowe, np. wymiana zastawki, lub farmakologiczne, np. leczenie tarczycy w przypadku jej nadczynności),
• leczenie objawowe i mające na celu znormalizowanie funkcji pompy serca (farmakologiczne lub związane ze wszczepieniem stymulatora serca).
Rozpoznanie u siebie objawów niewydolności serca, takich jak obrzęki kostek, duszność przy wysiłku i w stanie spoczynku albo nagły
przyrost masy ciała, powinno skłonić do wizyty u lekarza rodzinnego,
który w razie potrzeby skieruje chorego do kardiologa, aby potwierdzić diagnozę i rozpocząć leczenie.
U osób, u których zdiagnozowano już niewydolność serca, skuteczna
samokontrola wiąże się z umiejętnością rozpoznawania u siebie objawów niewydolności serca, codziennego odnotowywania masy ciała i
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wykrywania jej szybkiego przyrostu oraz wiedzą, jak i kiedy kontaktować się z lekarzem. Dzięki takim prostym czynnościom oraz przyswojonej wiedzy możesz aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia, a także
wpływać na jakość swojego życia. Dlatego warto podjąć to wyzwanie!
Poproś swojego lekarza o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.
Dodatkowe informacje o niewydolności serca możesz znaleźć na
stronie www.slabeserce.pl.

Autorem atykułu jest dr n. med. Agnieszka Ciarka
specjalista kardiolog
Fellow Heart Failure Association Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
członek Polsko-Belgijskiego Stowarzyszenia Medycznego
konsultant w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven
założycielka Kardiologicznej Przychodni przyjaznej pacjentom Ciarka-Pro-Cardio w Brukseli

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
www.cm.be/polska

GAZETKA

57

Leczo, gulasz, langosz, a nawet zupa rybna, a wszystko to doprawione dużą ilością
papryki i pomidorów – tak właśnie kojarzy się nam kuchnia węgierska. Jest ona
wyjątkowo sycąca i rozgrzewająca – idealna na jesienne i zimowe dni. Bazuje na
charakterystycznych składnikach i smakach, wśród których prym wiedzie właśnie
papryka. Jednak nie tylko nią żyje Węgier, przekonajmy się więc, czym nas jeszcze
może zaskoczyć kuchnia naszych bratanków.

OD WĘDROWNYCH PLEMION DO
SŁONECZNEJ ITALII

Kuchnia węgierska w obecnym kształcie wywodzi się ze sztuki kulinarnej wędrownych
plemion madziarskich. Przybyły one na teren
Węgier na przełomie IX i X wieku, a żywiły
się głównie mięsem, które było pozyskiwane podczas polowań lub (rzadziej) z własnej
hodowli. Mięsa doprawiano wszystkim tym,
co akurat oferowała natura, były to więc
zioła i warzywa rosnące na terenach zajmowanych przez plemiona. Oprócz papryki
najbardziej popularna była cebula i czosnek.
Ale na kuchnię węgierską duży wpływ miała także Beatrycze Neapolitańska, która
w drugiej połowie XV wieku została żoną
węgierskiego króla. Wprowadziła ona do
kuchni narodowej Węgrów dużą ilość warzyw: pory, selery, kapustę włoską, a przede
wszystkim pomidory. Do tej pory kuchnia
węgierska bazuje głównie na daniach mięsnych przyrządzanych z dużą ilością sezonowych warzyw. Dodatkiem do wielu dań,
szczególnie zup i gulaszy, jest serwowane
obowiązkowo pieczywo.

WĘGIERSKA DUMA

Zdecydowanie królową węgierskiej kuchni
jest papryka, a występuje ona pod wieloma
postaciami: może być słodka, słona, mielona, suszona, a nawet wędzona. Popularność zdobyła w wieku XVIII, kiedy zaczęto
obficie dodawać ją do wielu potraw. Węgrzy mają nawet anegdotę mówiącą o tym,
że prawdziwa węgierska gospodyni, kiedy
ma przygotować posiłek, stawia najpierw
na stole słoik z papryką i wtedy zaczyna się
zastanawiać, co do niej dodać.
Do przyrządzania potraw najczęściej wykorzystuje się paprykę mieloną słodką
i ostrą, ale równie popularna jest papryka surowa. Suszona papryka pochodzi
głownie z okolic Segedynu (Szegedu) położonego nad rzeką Cisą. Sznury suszonej
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papryki nawleczone na tasiemki mogą być
wspaniałą pamiątką z wakacji, a przy okazji barwnym elementem w kuchni, który
można smacznie spożytkować.
Najlepsza odmiana słodkiej papryki to wyjątkowo szlachetna Edes-Nemes. Papryka
Csemege jest z kolei odmianą papryki delikatesowej, bardzo uniwersalnej, pasującej
do wielu dań. Zaś spośród papryk ostrych
najbardziej paląca jest Erős – tę należy dozować ostrożnie.
Jednak nie tylko papryka jest wykorzystywana do podkreślania smaku dań. Węgrzy
równie chętnie sięgają po liść laurowy, kminek, majeranek, czosnek, tymianek i pieprz.
Nie boją się hojnie doprawiać dań, dzięki
czemu nabierają one zdecydowanego charakteru i nawet z warzywnej potrawy potraﬁą zrobić sycący posiłek.

KOCIOŁKOWY RAJ

Dania węgierskie bardzo często występują
w formie potraw jednogarnkowych. A że
Węgrzy upodobali sobie szczególnie taką
formę przygotowywania posiłków, to często korzystają z ogniska i zawieszonego nad
nim kociołka. To w nim przygotowują swoje
popisowe specjały.
Najsłynniejsza jest gulyasleves – czyli gęsta
zupa gulaszowa, którą przygotowuje się z kawałków wołowiny podsmażanych ze zmieloną
słodką papryką. Papryka w tym daniu smażona jest na tłuszczu zwierzęcym i aby się nie
spaliła i nie nabrała gorzkiego smaku, Węgrzy
dodają ją, kiedy kociołek jest zdjęty z płomieni. Gulyasleves ma postać treściwej zupy, nie
jest jednak aż tak gęsta, jak gulasze przygotowywane w Polsce. Potrawa ta występuje
w kilku odmianach, np. tokań z mięsem pokrojonym w cienkie plasterki lub töltö�, czyli
papryka nadziewana mięsnym gulaszem z dodatkiem ryżu. Najbardziej gęstą wersją gula-

WŁAŚCIWOŚCI PAPRYKI

Papryka jest bardzo uniwersalnym warzywem, a to ze względu na dużą liczbę
odmian, kolorów i smaków. Jest również
niezwykle zdrowa i oprócz specyﬁcznych
olejków eterycznych, które nadają jej
charakterystyczny smak, zawiera dużo
witamin. Jest źródłem ﬂawonoidów, witaminy A, C i E, a także potasu, wapnia,
magnezu i żelaza.
Substancją, która nadaje papryce ostrość,
jest kapsaicyna. W paprykach łagodnych
jest jej znikoma ilość, zaś te najostrzejsze
zawierają nawet 35 tys. jednostek tej substancji. Kapsaicyna znajduje się również
w pestkach i białych błonkach papryki.
Czerwona papryka, ze względu na dużą
zawartość witaminy C, jest idealna w walce z przeziębieniem, a także poprawia
wzrok i troszczy się o skórę. Warto spożywać ją na surowo, gdyż wtedy w pełni
wykorzystujemy właściwości witamin.
Czerwone warzywa to również źródło likopenu – substancji przeciwnowotworowej. Papryka delikatnie rozrzedza krew,
a przez to działa korzystnie na ból głowy
oraz ułatwia koncentrację.
Papryka zielona jest bogata w kwas foliowy, szczególnie ważny dla kobiet w ciąży,
jak i tych planujących potomstwo. Już jeden strąk papryki pokrywa 25 proc. dziennego zapotrzebowania na tę substancję.
Odmiana zielona poprawia również parametry krwi i poprawia ogólny nastrój.
Papryka żółta jest przede wszystkim źródłem witaminy E, a przy tym polepsza libido u kobiet i mężczyzn. Jednak głównie
ceniona jest za dostarczanie organizmowi
luteiny i zeaksantyny. To przeciwutleniacze,
które potraﬁą unieszkodliwiać wolne rodniki w siatkówce oka i poprawiać widzenie.

kiełbasa wołowo-wieprzowa pochodząca
z tego miasta, którą serwuje się na ciepło
z dodatkiem musztardy i chleba.
szu jest pörkölt. Węgrzy słyną także z gulaszu
grzybowego gombapörkölt, przyrządzanego
z mieszanki grzybów leśnych.
Odwiedzając Węgry, warto również spróbować zupy rybnej z papryką i cebulą,
tzw. halászlé. To narodowe danie ma tyle
wersji, ile jest domów na Węgrzech. Każda
gospodyni wykonuje je trochę po swojemu, jednak podstawowe składniki to ryby
i papryka. W restauracjach możemy również skosztować smażonego sera, trochę
podobnego do czeskiego, nazywanego
ránto� sajt.
Wśród Polaków zdecydowanie prym wiedzie leczo, po węgiersku lecsó, które jednak zdecydowanie różni się od oryginału.
Podstawą prawdziwego leczo są sezonowe warzywa, przede wszystkim papryka
i pomidory. Polacy wzbogacili ten przepis,
dodając mięso i kiełbasę, a dodatkowo
jeszcze zagęszczając potrawę mąką – co
u prawdziwego Węgra nigdy by się nie zdarzyło. W Polsce trudno również kupić specjalną paprykę do leczo: podłużną, łagodną
w smaku, lekko chrupiącą i o biało-żółtym
kolorze. Dlatego będąc na Węgrzech, warto
spróbować prawdziwego leczo.

NA MAŁY GŁÓD

Spacerując po Budapeszcie i innych miastach, napotkamy wiele drobnych punktów z gastronomią. Oferują one głównie
langosza (lángos), czyli niezwykle popularny rodzaj placka pieczonego na oleju i serwowanego z czosnkiem, serem, masłem
lub paprykową kiełbasą. Z owej kiełbasy
Węgrzy są bardzo dumni, nie bez powodu
więc stanowi ona bazę wielu tutejszych
dań. Wędliny produkowane są głównie
w Debreczynie – najbardziej znana jest

COŚ SŁODKIEGO

Kuchnia węgierska jest konkretna i sycąca,
ale to nie znaczy, że amatorzy słodkości się
zawiodą. Znanym deserem węgierskim jest
tort Dobosa – biszkoptowe ciasto wielokrotnie przekładanie karmelem i kremem
czekoladowym. Popularny jest także placek
Gerbeaud, czyli ciasto przekładane masą
orzechową i dżemem morelowym. Węgrzy
lubują się również w naleśnikach i omletach
nazywanych palacsinta. Serwują je na słodko, zawijane i nadziewane dżemem lub serem z rodzynkami. Najsłynniejsze są gundel
palacsinta podawane z masą rumową z orzechami, śmietaną i bakaliami. Naleśniki dodatkowo polane są sosem z gorzkiej czekolady.

GDZIE SIĘ STOŁOWAĆ?

Język węgierski jest wyjątkowo skomplikowany, a jadąc na wycieczkę, chciałoby się
zakosztować prawdziwej węgierskiej kuchni. Gdzie jednak pójść, gdy wszystkie nazwy
lokali brzmią tajemniczo i niezrozumiale?
Najlepiej zacząć od csardy – to lokal, który znajdziemy na wsi, jak i w mieście, a łatwo go rozpoznać, bo jest stylizowany na
ludowo. W środku kelnerzy przechadzają
się w tradycyjnych strojach, a ściany przyozdobione są wieńcami z czosnku i papryki.
Porcje w csardach są obﬁte, a ceny bardzo
przystępne. Dodatkowo klimat często podkręcają grające na żywo cygańskie kapele.
Jeśli będziemy nad jeziorem lub w okolicy rzeki, to koniecznie trzeba odwiedzić
halászcsárdy, czyli gospody rybackie. Serwują tam świeże ryby, a przede wszystkim
pyszną zupę halászlé.
Z kolei w lokalach o nazwie vendéglö dania są przystosowane do turystów, którym
nie zawsze musi smakować ostrość trady-

cyjnych potraw. Jeśli chcemy odwiedzić
restaurację, to musimy szukać é�erem –
tam zjemy do syta i smacznie, ale ceny są
już zdecydowanie wyższe niż w poprzednich lokalach.
Dla wielu może być zaskoczeniem, że popularne w Polsce dania, takie jak gołąbki
czy łazanki, to również potrawy węgierskie.
A co ze znanym u nas plackiem po węgiersku? Pomimo że Węgrzy znają placki ziemniaczane, połączenie ich z gulaszem jest
rzadko spotykane. Placek w takiej formie,
jaką znamy w Polsce, nie jest oﬁcjalnie serwowany w restauracjach. Jednak danie to
znajdziemy na Słowacji, która kiedyś była
częścią Węgier.

Węgierskie leczo
1/2 kg papryki białej
1/3 kg mięsistych pomidorów
1 mała cebula
1 łyżka słodkiej papryki w proszku
smalec zwierzęcy do smażenia
sól i pieprz do smaku
Paprykę oczyścić z nasion i białych błonek, a następnie pokroić w średniej
wielkości kostkę. Pomidory sparzyć
i obrać ze skórki oraz pokroić w ósemki. Cebulę drobno posiekać. Rozgrzać
smalec i zeszklić na nim cebulę. Dodać paprykę w proszku, ale aby się nie
spaliła, trzeba to zrobić, gdy garnek
jest zdjęty z palnika. Wymieszać cebulę z papryką i dodać surową paprykę razem z pomidorami. Całość dusić
około 20 minut i pod koniec doprawić
solą i pieprzem. Leczo podawać w miseczkach z kawałkami świeżego chleba. Jó étvágyat kivánunk!
Agnieszka Strzałka
GAZETKA
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fot. Karolina Więckiewicz

Aleksandra Józefowska, koordynatorka
Grupy
rozmowa z Aleksandrą Józefowską, koordynatorką Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” (2017
r.) Edukatorów Seksualnych „Ponton”
Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia edukacja seksualna oznacza promocję zdrowia seksualnego, które polega
na zdrowym rozwoju seksualnym, równych
i odpowiedzialnych relacjach partnerskich,
satysfakcji seksualnej oraz braku zaburzeń
i przemocy w sferze seksualnej. Edukacja
seksualna powinna opierać się na rzetelnej
wiedzy i być powszechnie dostępna.
Czy nie wystarczy program szkoły
o rozrodczości człowieka i rozmowy
w domu? W jakim wieku dzieci i młodzież potrzebują edukacji seksualnej?
Z mojego wieloletniego doświadczenia jako
edukatorki seksualnej i setek rozmów z młodzieżą wiem, że temat seksu to w wielu domach ogromne tabu. Rodzice niechętnie
rozmawiają ze swoimi dziećmi na tematy
związane z seksem. Czasem po prostu nie
wiedzą, jak się do tego zabrać, sami są skrępowani tym tematem (chociażby dlatego, że
z nimi w ich domach też nikt otwarcie nie
rozmawiał o seksie) lub uważają, że właściwy moment jeszcze nie nadszedł, i odkładają takie rozmowy w nieskończoność…
Najczęściej bywa tak, że zarówno rodzice
swoje dzieci, jak i na odwrót – dzieci swoich
rodziców – najchętniej widzieliby jako istoty aseksualne, stąd może wynikać trudność
bezpośredniej i otwartej rozmowy o seksie.
Oczywiście są takie domy, w których się rozmawia, ale mam wrażenie, że młodzież ma
ogromne poczucie niedosytu.
W Telefonie Zaufania Grupy Ponton często
pierwsze, co słyszymy, to: „Mam problem,
o którym nigdy wcześniej z nikim nie rozmawiałem/rozmawiałam…”. Bywa, że jeśli
problemy są jakoś związane ze sferą seksu-
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alną, nastolatki nie potrafią porozmawiać
o nich z rodzicami. Ten wstyd i zagubienie
są po obu stronach. Stąd tak ważna jest rola
edukacji seksualnej systemowo i rzetelnie
prowadzonej w szkołach. Niestety na tym
polu też nie jest różowo. W wielu polskich
szkołach program Wychowanie do życia
w rodzinie albo wcale nie funkcjonuje (nie
odbywają się żadne takie lekcje), albo prowadzony jest w sposób mało interesujący
i młodzież masowo rezygnuje z tych zajęć.
Wiemy też od młodzieży, że bywa tak, że na
lekcjach przekazywane są nieprawdziwe,
a wręcz kuriozalne treści, takie np. jak: „antykoncepcja powoduje raka i niepłodność”,
„dziewczyna, która została zgwałcona, jest
sama sobie winna, bo najwyraźniej prowokowała”, „dzieci wychowywane w rodzinach
niepełnych wyrastają na osoby nienormalne”. Smutne, że to wszystko prawdziwe cytaty z lekcji WDŻ.
Edukacja seksualna jest potrzebna – ale rzetelna i dobrze prowadzona. Wiedza o seksualności powinna być przekazywana dzieciom
od najmłodszych lat w sposób dostosowany
do wieku i potrzeb, np. kilkulatek powinien
wiedzieć, że ma ciało, którego nikt obcy nie
ma prawa dotykać. Informacja o granicach,
asertywności to szalenie ważna rzecz, również dla maluchów.
Rodzice obawiają się, że te zajęcia
mogą dzieci zszokować; niektórzy
twierdzą, że pokazuje się na nich
np., jak zakładać prezerwatywy. Czy
to prawda?
Zwykle zajęcia z edukacji seksualnej uwzględniają przekazanie wiedzy na temat antykoncepcji. Jedyną metodą antykoncepcyjną,

która chroni nie tylko przed ciążą, ale pomaga zabezpieczyć się również przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową, jest
prezerwatywa. Sęk w tym, że… musi być
właściwie użyta. Skąd dowiedzieć się, jak
poprawnie założyć i zastosować prezerwatywę, aby zmniejszyć ryzyko, że pęknie lub
się zsunie? Jeśli nie przekażą tego osoby
w szkole ani rodzice, pozostaje wiedza z obrazka na opakowaniu lub dobre rady kolegów – nie zawsze trafne. Biorąc pod uwagę
stale rosnącą liczbę zakażeń wirusem HIV
u młodych osób w krajach Europy, ta wiedza
jest na wagę złota – może na serio uratować komuś zdrowie i życie. Dlatego często
na lekcjach edukacji seksualnej osoba prowadząca pokazuje, jak poprawnie założyć
prezerwatywę. Nie ma w tym nic szokującego, tak samo jak nie ma nic szokującego
np. w otwartej rozmowie o tym, jak wygląda wizyta u ginekologa. Prezentacja zakładania prezerwatywy na fantom ze styropianu
nie robi wrażenia… zwłaszcza na współczesnej młodzieży, która niejedno już widziała
w pornografii.
Jak wyglądają dobrze przeprowadzone lekcje edukacji seksualnej?
Właściwie prowadzone lekcje powinny być
prowadzone przez osobę, która przede
wszystkim nie wstydzi się rozmawiać o seksualności, jest wykształcona i wyposażona
w merytoryczną wiedzę naukową zgodną ze
standardami Światowej Organizacji Zdrowia.
Zajęcia powinny uwzględniać szerokie spektrum tematów – od zagadnień związanych
z dojrzewaniem, poprzez inicjację seksualną, antykoncepcję, profilaktykę chorób
przenoszonych drogą płciową, po prewencję przemocy na tle seksualnym. Bardzo
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istotne jest, aby w ramach edukacji seksualnej uczyć chronienia własnych granic,
asertywności, a także komunikacji i postawy
równościowej w sferze seksualnej. W edukacji seksualnej lepiej sprawdzają się metody pracy aktywizujące młodzież, czyli raczej
warsztaty niż sztywne wykłady.
Od jakiego wieku i jak rozmawiać
z dziećmi o seksie? Czy nie warto
by również edukować rodziców,
aby w sposób otwarty i mądry byli
w stanie rozmawiać na te tematy
z dziećmi?
Edukować najlepiej od samego początku.
Dziecko rodzi się z naturalną ciekawością,
nie hamują go żadne mechanizmy wstydu,
jakie nabywamy w trakcie procesu socjalizacji. Oznacza to, że małe dziecko, od kiedy
potrafi się komunikować, pyta o wszystko
z jednakową otwartością: o swoje ciało,
o ciała rodziców, rówieśników, o to, skąd się
wzięło na świecie… Dzieci dają mnóstwo
pretekstów do rozmowy o seksualności.
Warto chwytać te momenty i w sposób dostosowany do wieku (mam tu na myśli np.
poziom szczegółowości, słownictwo – inne

do 2-latka, inne do 12-latka) odpowiadać.
Nie warto zostawiać dzieci bez odpowiedzi,
bo szybko stanie się tak, że dzieciaki zakodują: „oho, temat, który odstrasza rodzica”
i w miarę dojrzewania będą szukać wiedzy
na własną rękę, niestety trafiając na różne źródła, często nierzetelne. Oczywiście
warsztaty i zajęcia z edukacji seksualnej dla
rodziców mają ogromną wartość. Edukacja
seksualna jest potrzebna również osobom
dorosłym i na pewno może ułatwić rozmowy z dziećmi.
Czy pornografia dostępna w internecie jest zagrożeniem dla naszych
dzieci? Jak się przed nim bronić?
Pornografia to faktycznie problem obecnych czasów. Przede wszystkim dlatego,
że jest tak wszechobecna i wiem, że często
to pierwsze źródło „wiedzy” o seksie dla
coraz młodszych osób. Grupa Edukatorów
Seksualnych Ponton dostaje coraz częściej
zgłoszenia od opiekunów kilkuletnich dzieci, że miały one styczność z pornografią.
Bywa, że już ośmio- czy dziesięciolatki oglądają w sieci filmy pornograficzne – wszak
większość z nich ma telefony komórkowe,

a w nich bywa, że nieograniczony dostęp do
internetu. Pornografia kreuje nierzeczywisty
świat, w którym wszyscy są nieprzeciętnie
atrakcyjni fizycznie i mają nieskończone
seksualne możliwości. Pornografia kreuje
przekonanie, że seks bez antykoncepcji jest
bezpieczny. Pornografia pokazuje przemocowe traktowanie kobiet i lansuje przekaz,
że kobiety lubią brutalny seks. Pornografia nie pokazuje relacji, czułości, miłości,
partnerstwa. Fatalnie więc, jeśli to właśnie
porno jest pierwszym przekazem na temat
seksu, jaki otrzymuje dziecko.
Nie da się całkowicie kontrolować dostępu dzieci i młodzieży do sieci, internet jest
wszędzie, a na pornografię trafić wyjątkowo łatwo, nawet jej nie poszukując. To może
przytrafić się każdemu dziecku, a tym bardziej nastolatkom. Moim zdaniem jedyna
rada to stawić czoła współczesnej rzeczywistości i wyprzedzać źródło, jakim jest pornografia. Jak? Rozmawiając z dziećmi o seksie
od najmłodszych lat.
rozmawiały Aneta Górnicka-Boratyńska
i Anna Kiejna

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton to grupa wolontariuszy i wolontariuszek działających przy Federacji na
rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Zajmujemy się edukacją seksualną oraz poradnictwem dla młodzieży w kwestiach dojrzewania, zdrowia seksualnego, antykoncepcji
i praw reprodukcyjnych.

Wierzymy, że każdy człowiek
ma prawo do funkcjonowania
w akceptującym i różnorodnym
środowisku, gdzie seksualność
miłością, nie zakażaj HIV”, bierzemy udział w festiwalach
Odmuzycznych
niemal 17 ilat
organizujemy zajęcia z edukacji seksualnej w gimnazjach jest integralną i równoważną
juwenaliach.
częścią
życia.
i liceach oraz prowadzimy poradnictwo internetowe i telefoniczne.
Orga- W
SPOTKANIE
BRUKSELI
Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton to grupa wolontariuszy i wolontariuOd niemal 16 lat organizujemy zajęcia z edukacji seksualszek
przy
Federacji
rzecz Kobiet
i Planowania Rodziny. Zajmunejdziałających
w gimnazjach
i liceach
oraz na
prowadzimy
poradnictwo
jemy
się
edukacją
seksualną
oraz
poradnictwem
dla młodzieży w kwestiach
internetowe i telefoniczne. Organizujemy także regularnie
dojrzewania,
zdrowia
seksualnego, antykoncepcji
i praw reprodukcyjnych.
akcje uliczne,
m.in. walentynkową
pod hasłem: „Zarażaj

nizujemy
także regularnie
m.in.
walentynkową
pod hasłem:
Drugą niezwykle
istotną dlaakcje
grupyuliczne,
sprawą jest
działanie
na
Naszą misją jest działanie
rzecz rzetelnej
edukacji
seksualnej
młodzieży
w szko„Zarażaj
miłością,
nie zakażaj
HIV”,dla
bierzemy
udział
w festiwalach
muzyczNie wiesz,
jak rozmawiać z dzieckiem na te
z młodzieżą i na rzecz młodzieży,
łach.
Skupiamy się na wywieraniu nacisku na przedstanych
i juwenaliach.
trudne tematy?
wicieli państwa, piszemy raporty i przekazujemy je Mini-

wspieranie jej rozwoju psycho-

Drugą
niezwykle
dla grupy
sprawą jestZdrowia,
działanie na rzecz rzetelnej
sterstwu
Edukacjiistotną
Narodowej
oraz Ministerstwu
seksualnego
oraz2017
zapewnianie
z edukatorką
24 – 26 marca
r.
prowadzimy
ankietydla
na młodzieży
temat wiedzy
nastolatków.
Staedukacji
seksualnej
w szkołach.
Skupiamy
się Warsztaty
na wywierajej
dostępu
do
wiedzy
i
bezpieczorganizują BeKaP
się również
być stale obecni
w mediach,
zwoływać
niuramy
nacisku
na przedstawicieli
państwa,
piszemy
raporty i przekazujemy
je asbl i Elles sans Frontières asbl.
konferencje Edukacji
prasowe iNarodowej
cały czas przypominać
o tym, jak
Ministerstwu
oraz Ministerstwu
Zdrowia, prowadzimy nej przestrzeni do realizowania
ważna jest edukacja seksualna.
Wszelkie informacje pod adresem e-mail:
ankiety na temat wiedzy nastolatków. Staramy się również być stale obecni pełni własnego potencjału.
kongreskobietbrx@gmail.com i na facebookowej
w www.ponton.org.pl
mediach, zwoływać konferencje prasowe i cały czas przypominać
o tym,
stronie: Kongres Kobiet w Brukseli.
www.ponton.org.pl
jak ważna jest edukacja seksualna.
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Angelika Sobkowiak – autorka bloga „Czyścicielka” na
Facebooku, 22-letnia białogardzianka od trzech lat mieszkająca
na obczyźnie. Była wychowanka domu dziecka, która
skończywszy 18 lat, wyruszyła w poszukiwaniu swojego miejsca
i lepszego życia. Czy faktycznie lepszego? O tym właśnie
opowiada w swoich felietonach.

Dzień w pracy rozpoczynamy standardowo
od bezpardonowego zaparzenia sobie kawy.
Oczywiście, o ile klient na to pozwoli. Niestety traﬁają się i tacy, którzy w myśl ideologii
oszczędzania twierdzą, że te kilka kilowatów
prądu zużytych przez ekspres i ta odrobina
wody zabrana przez nas na poczet wypicia
kawusi przyczynią się do wzrostu rachunku
o tyle, że zabraknie im na opłacenie czeków.
A wtedy to co? Wylądujemy przecież pod
mostem, no nie? I się nam odechce tego całego la�e macchiato na dobre.
Skończywszy pić, zabieramy się za to, po co
tu tak naprawdę przyszliśmy. Za sprzątanie?
Ha, ha, dobre sobie! Za fejsa oczywiście.
Ustawiamy się w rogu, pomiędzy ścianą
a lodówką – i trzymając telefon na wysokości biodra, udajemy, że przyglądamy się stojącemu tam koszowi na śmieci. To oczywiste
przecież, że każda sprzątaczka kontempluje
nad stertą odpadów niczym Budda nad sensem życia. W sumie, w depresyjne dni jedno
bywa podobne do drugiego.
Pamiętać trzeba, że niestety, o ile jest to
metoda skuteczna na krótką chwilę, to na
dłuższą metę może sprawić, że klient się zainteresuje naszymi poczynaniami i możemy
wylecieć z hukiem. Nie warto ryzykować,
więc ograniczamy się do pobieżnego przejrzenia zdjęć gorącego DiCaprio w samych
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bokserkach i do przeczytania kilku śmiesznych żartów na naszym ulubionym fanpejdżu. To drugie czasami doprowadzić może
do śmiechu, ale co jest złego w śmianiu się
do kosza? Klienci przecież i tak już wiedzą,
że do normalnych nie należymy.
Kiedy udamy, że przestudiowaliśmy zawartość kosza, udajemy się po środki czystości.
Do wiadra wkładamy wszystkie te produkty,
które faktycznie są nam przydatne, ale również te totalnie bezużyteczne. Klienci często mają zapędy sadystyczne i kupują jakieś
wyroby prosto ze ścieków czarnobylskich,
dlatego też w trosce o własne zdrowie ich
nie używamy, ale nosimy w wiaderku dla
ich spokoju ducha, żeby myśleli, że mają
umywalkę zdezynfekowaną cieczą rozpuszczającą nawet samą armaturę. Jedyny minus jest taki, że wciąż takie produkty nam
szkodzą – konkretniej kręgosłupowi, bo je
dźwigamy, paląc głupa.
Sprzątanie najlepiej jest zacząć od ścierania kurzy. Początkowo klienci zajęci są porannym pindrzeniem się, więc nie patrzą
nam na ręce i wtedy dobrze jest robić to,
co najłatwiejsze – później niestety klienci
z ciekawości zaglądają do nas i gdyby zastali
nas na błahym przecieraniu porcelanowej
żabki z kurzu-widma, mogliby stwierdzić, że
tak właściwie to sprzątaczka wcale im potrzebna nie jest, więc lepiej na takie chwile
zostawić prawdziwy kąsek, jakim jest szorowanie kibla na przykład, a czym brudniejszy, tym lepiej – wtedy nie sposób się
przyczepić, że tylko siedzimy i bąki zbijamy.
Kiedy zetrzemy kurze, czyli jakoś tak przed
śniadaniem, warto posprzątać kuchnię.
Oczywiście nie dlatego, żeby naszemu pracodawcy dobrze się jadło w przytulnym pomieszczeniu, skądże znowu. Patent polega
na tym, że jeśli posprzątamy, zanim zabiorą
się do konsumpcji, to kiedy już przyrządzą
posiłek i go zjedzą, znowu będzie bałagan
– wtenczas okruchy chleba na stole będzie
można zwalić na nich, że przecież tu już
było czysto, no ale naświnili (nawet jeśli jedli płatki z mlekiem i chleba nie ma u nich
już od zeszłego tygodnia).

Kuchnia jest najcięższym elementem do
zgryzienia ze względu na brak umiejętności kulinarnych klientów, a co za tym idzie
– ogromne stosy przypalonych garów do
ogarnięcia, więc później mamy już nieco
z górki. Przechodzimy do wisienki na torcie, jaką jest łazienka, w której szorujemy
zakamieniony prysznic i przecieramy z kurzu wannę. Tak, dokładnie, wycieramy z kurzu, ponieważ jest to rzecz ozdobna, a nie
użytkowa. Tak swoją drogą, mała dygresja –
jaki jest sens wstawiania w łazience wanny
i prysznica jednocześnie? Przecież można
wstawić samą wannę z zasłoną. Po pierwsze – nie zbiera się na niej kamień, po drugie – można w niej się zarówno kąpać, jak
i brać prysznic. No ale nie, klienci to przecież burżuazja, stać ich na obydwie rzeczy
i na płacenie sprzątaczce za ich ogarnianie.
Mieliby być gorsi od sąsiada, który też to
ma? A w życiu!
Wycierając lustro, warto powstrzymać się od
krzyku. W odbiciu jesteśmy tylko my, więc
z czasem da się przywyknąć do widoku.
Finalnie zostają nam już tylko podłogi. Odkurzamy wszystkie powierzchnie, zważając,
żeby nie wciągnąć ﬁkuśnych stringów spod
łóżka. Zwłaszcza jeśli nie są to stringi żony
naszego klienta, które znamy przecież na
pamięć dzięki rozsortowywaniu bielizny. Jeśli
są to stringi nieznanego pochodzenia, warto
je wyciągnąć na wierzch – a nuż się rozwiodą
i dojdzie drugi dom do sprzątania dla koleżanki, którą planujemy ściągnąć z Polski.
Mycie podłóg uskuteczniamy na sam koniec
i jednocześnie moonwalkiem niczym Michael Jackson wycofujemy się do bazy, skąd
zabieramy swoje manatki i uciekamy pędem
do drzwi. Krzyczymy szybkie „au revoir” na
do widzenia i z prędkością światła znikamy,
żeby klient nie zdążył zapytać o cokolwiek.
Następnie szykujemy się psychicznie na najgorsze, ponieważ cały ten ciąg zdarzeń musimy powtórzyć raz jeszcze, w kolejnym domu.
I w kolejnym, po powrocie do siebie...
Angelika Sobkowiak
www.facebook.com/Czyscicielka

Rys. Marta Śpiewak oraz Freepik

N

a wstępie warto zaznaczyć, że
przed rozpoczęciem pracy należy
uzbroić się w ogromne pokłady
cierpliwości, ponieważ zawód
mylnie określany jako „pomoc
domowa” wcale nie oznacza pomagania
w domu. Po pierwsze – w ogóle nie jest to
forma pomocy, ponieważ to my jesteśmy
GŁÓWNYMI, a nierzadko JEDYNYMI osobami porządkującymi daną przestrzeń, a po
drugie wcale nie taka domowa, ponieważ
często i gęsto przychodzi nam sprostać takim zadaniom, jak przycinanie żywopłotu
na kształt serduszka, wyławianie poległych
much z basenu czy też palenie trawy. Znaczy, wiecie, mam na myśli utylizację takiego
trawska, co to w ogrodzie rośnie, a nie aromatycznej marysi.
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Dziedziczenie ﬁrmy po śmierci jej właściciela
Stosunkowo nowym rozwiązaniem w prawie polskim jest możliwość dziedziczenia firmy, czyli ogółu składników niematerialnych i materialnych
przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej, przez przedsiębiorcę będącego osobą ﬁzyczną. Ustawą z 5 lipca 2018 r. (która weszła
w życie 25 listopada 2018 r.) o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby ﬁzycznej wprowadzono możliwość powołania tzw. zarządcy sukcesyjnego, którego zadaniem jest prowadzenie ﬁrmy przedsiębiorcy po jego
śmierci do czasu przejęcia interesów zmarłego przez jego spadkobierców.
Do czasu wejścia w życie wspomnianej ustawy śmierć przedsiębiorcy, który
prowadził swój biznes jako jednoosobową działalność gospodarczą (np.
w postaci ﬁrmy remontowej), oznaczała zaprzestanie istnienia tej ﬁrmy.
Co prawda spadkobiercy dziedziczyli po zmarłym majątek, w którego skład
wchodziły aktywa wykorzystywane do prowadzenia ﬁrmy (samochody,
sprzęt), jednak nie dziedziczyli ﬁrmy jako całości, czyli zorganizowanej jednostki gospodarczej, której celem było osiąganie zysku z konkretnej działalności. Innymi słowy – wraz ze śmiercią przedsiębiorcy automatycznie
wygasały umowy, których był stroną, toteż jego spadkobiercy nie mogli
kontynuować działalności biznesowej zmarłego poprzez np. realizację przyjętych za jego życia zleceń. Na mocy zaś nowej ustawy zarówno za życia
przedsiębiorcy, jak i po jego śmierci można ustanowić osobę, która będzie
pełniła funkcję zarządcy sukcesyjnego, prowadząc dalej ﬁrmę zmarłego.

Kto może powołać zarządcę sukcesyjnego?

Przedsiębiorca może oczywiście sam powołać zarządcę. Jeśli jednak
tego nie zrobił, po jego śmierci mogą go powołać następujące osoby:
1) małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub
2) spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
3) spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny,
jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział
w przedsiębiorstwie w spadku.
Należy przy tym mieć na uwadze, że po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia
spadkowego zarządcę sukcesyjnego może powołać wyłącznie właściciel
oddziedziczonego przedsiębiorstwa (tzw. właściciel przedsiębiorstwa
w spadku). Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa
z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.
Gdy powołanie zarządcy następuje po śmierci przedsiębiorcy, wymagana jest zgoda osób, którym łącznie (uwzględniając również osobę
powołującą zarządcę) przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku
większy niż 85/100.

Działania konieczne do ustanowienia zarządu sukcesyjnego

Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:
1) powołanie zarządcy sukcesyjnego;
2) wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;
3) dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji o Informacji Gospodarczej
(CEIDG) zarządcy sukcesyjnego.
Należy pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjnego, ale nie można
ustanowić zarządu sukcesyjnego, jeżeli przed śmiercią przedsiębiorcy
została ogłoszona upadłość.

Przykład:

Jan przepracował większość swojego życia zawodowego w Belgii, prowadząc ﬁrmę budowlaną, jednak przed osiągnięciem wieku emerytalnego przeniósł się z rodziną do Polski, gdzie założył jednoosobową
działalność gospodarczą – ﬁrmę „Jan Nowak Usługi Remontowe”.
Zatrudnił swoich synów i Piotra – kolegę, z którym współpracował
jeszcze w Belgii. Kiedy nagle marł, jego żona i synowie nie mogli się
zdecydować, co zrobić z jego biznesem, a cierpienie po nagłej śmierci
nie sprzyjało podejmowaniu strategicznych decyzji. Nie chcąc stracić
klientów, zdecydowali się na powołanie zarządcy sukcesyjnego w osobie Piotra, aby do czasu zakończenia spraw spadkowych prowadził
dalej rodzinny biznes.
W przedstawionym przykładzie do obowiązków Piotra będzie należało
prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego we własnym imieniu,
ale na rachunek spadkobierców (właścicieli przedsiębiorstwa w spadku), używając oznaczenia „w spadku” („Jan Nowak Usługi Remontowe
w spadku”). To oznacza, że Piotr jako zarządca sukcesyjny będzie wypełniał zobowiązania zmarłego wynikające z umów i prowadził bieżącą
działalność biznesową, a jeżeli zajdzie taka konieczność, będzie występował przed sądem i organami administracyjnymi. Do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebuje on jednak
zgody wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku lub sądu.
Właściciele przedsiębiorstwa w spadku mają prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku w takim stosunku, w jakim przysługuje im udział
w przedsiębiorstwie w spadku. Zarządca wypłaca wypracowany zysk
proporcjonalnie do udziałów właścicieli w spadku.
Zarządca sukcesyjny powoływany jest na dwa lata od śmierci przedsiębiorcy, jednak sąd z ważnych przyczyn może okres ten przedłużyć
do 5 lat.
Należy również podkreślić, że nabycie w drodze dziedziczenia lub
zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby ﬁzycznej
albo udziału w nim podlega zwolnieniu od podatku od spadków
i darowizn pod warunkiem zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego
poświadczenia spadkowego oraz prowadzenia tego przedsiębiorstwa
przez nabywcę przez co najmniej dwa lata od dnia jego nabycia.
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
Na podstawie:
Ustawy z dn. 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby ﬁzycznej (Dz.U. z 2018, poz. 1629).
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GWARANTOWANA POuFNOŚć

P ro f e s s i o n n a l S t o r a g e

Magazyn fiskalny

1.600M2 - Jodoigne/Geldenaken

aPrzechowywanie wszystkich rodzajów produktów (z wyjątkiem
ADR i produktów chłodniczych) aDostosowana służba celna do
produktów objętych akcyzą aPrzechowywanieB2B
aPrzechowywanie towarów wolnych od podatków akcyzowych.
MAGAZYN FISKALNY (MONS) - 2020.
Kontakt: +32 (0)488.496.057
poland@inout-services.com III www.inout-services.com

www.prosonix.be

ORGANIZACJA POLSKICH IMPREZ

Przyjęcia weselne, wieczory prywatne, wieczory z DJ ,
koncerty, imprezy firmowe i konferencje.
aNAGŁOŚNIENIE
aEFEKTY ŚWIETLNE
aWIDEO

Wynajem, sprzedaż i montaż sprzętu.
PROSONIX III +32(0)492.585.115 III polski@prosonix.be III www.prosonix.be

Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać uprawniony członek rodziny po śmierci osoby,
która miała prawo do emerytury lub renty z niezdolności do pracy – lub po osobie ubezpieczonej,
która spełniała warunki do przyznania tych świadczeń. Szczegółowo instytucja renty rodzinnej została opisana w ustawie z dn. 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 138).

Renta rodzinna ma na celu finansowe wsparcie po śmierci bliskiej osoby. Jednak nie każdy może z niej skorzystać.
Aby zostały spełnione przesłanki do przyznania renty rodzinnej po osobie zmarłej, ta w momencie śmierci musiała mieć przyznane prawo do emerytury, w tym emerytury
pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo
spełniać warunki wymagane do uzyskania jednego z tych
świadczeń. Jeżeli osoba zmarła w chwili śmierci pobierała
zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jej bliscy także
mogą ubiegać się o rentę rodzinną.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom własnym, przysposobionym oraz dzieciom drugiego małżonka do ukończenia
16 lat. Wiek ten ulega wydłużeniu do ukończenia 25 lat pod
warunkiem kontynuowania nauki. Ograniczenie wiekowe nie

jest brane pod uwagę, jeżeli dzieci stały się całkowicie niezdolne do pracy w okresie pobierania renty. Jeżeli dziecko
osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole
wyższej, to prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego
roku studiów.

Wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie
i utrzymanie przed osiągnięciem 18. roku życia (z wyjątkiem
dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach
rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka) również
mają prawo do otrzymania omawianego świadczenia. Warunkiem jednak jest chwila przyjęcia ich na wychowanie
przez osobę zmarłą. Aby uzyskać świadczenie, przyjęcie
na wychowanie musiało nastąpić co najmniej na rok przed
śmiercią ubezpieczonego, chyba że śmierć była następstwem wypadku. Renta rodzinna nie zostanie przyznana,
jeżeli omawiani bliscy mają prawo do renty po zmarłych rodzicach. W przypadku gdy rodzice żyją, musi zostać dowiedzione, że nie mogą zapewnić im utrzymania. Nie ma takiej
potrzeby w sytuacji, gdy osoba zmarła lub jej małżonek był
ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Jeśli w chwili śmierci małżonka wdowa ukończyła 50 lat lub
była niezdolna do pracy, należy jej się renta rodzinna. Jeżeli
wychowuje ona co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionego do pobierania renty rodzinnej po
jej zmarłym małżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeżeli się
uczy – do 18. roku życia, lub jest całkowicie niezdolne do pracy, również otrzyma świadczenie. Warto zwrócić uwagę na
sytuację, gdy śmierć małżonka nastąpiła przed osiągnięciem
wymaganego przepisami wieku niezbędnego do otrzymania
świadczenia. Renta zostanie przyznana, jeżeli spełni się warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie
dłuższym niż 5 lat od śmierci małżonka lub od zaprzestania
wychowywania dzieci.
W przypadku osób rozwiedzionych bądź owdowiałych,
które przed śmiercią małżonka nie pozostawały z nim we
współwłasności małżeńskiej, jeżeli w dniu śmierci małżonka
miały prawo do alimentów ustalonych przez sąd, to mogą
liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie renty rodzinnej.
Przepisy dotyczące wdowy stosuje się odpowiednio do wdowca.
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Będą oni uprawnieni do uzyskania renty rodzinnej, jeżeli dziecko ubezpieczone bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się
do ich utrzymania. Muszą jednak spełniać dodatkowe warunki
dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowania dzieci, jak dzieje się to w przypadku wdowy lub wdowca.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która jest podzielona w równych
częściach pomiędzy osoby uprawnione.
Kwota wypłacana w ramach renty rodzinnej różni się w zależności od liczby osób uprawnionych do jej otrzymania i wynosi odpowiednio:
• dla jednej osoby uprawnionej – 85 proc. świadczenia, które
przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu,
• dla dwóch osób uprawnionych – 90 proc. świadczenia, które
przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu,
• dla trzech osób uprawnionych – 95 proc. świadczenia, które
przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu.
Jednak należy pamiętać o tym, że prawo belgijskie ogranicza
możliwość kumulowania świadczeń, również tych przyznanych przez instytucje zagraniczne, takie jak np. polski ZUS.
Analogicznie jest także traktowany belgijski odpowiednik renty
rodzinnej, czyli tzw. pension de survie – overlevingspensioen,
który może być wypłacany jedynie przez 12 miesięcy od przyznania uprawnionemu jego własnej renty inwalidzkiej.

W chwili osiągnięcia belgijskiego wieku emerytalnego wypłacanie polskiej renty rodzinnej należy odwiesić, ponieważ od
tej chwili można kumulować te dwa świadczenia z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń kwotowych, których połączona
suma świadczeń nie może przekraczać.

REKLAMA

Osoba, która nabyła prawo do osobistego świadczenia rentowego w Belgii, nie może go kumulować przez więcej niż
12 miesięcy, co oznacza, że po upłynięciu tego terminu należy podjąć decyzję, które świadczenie utrzymujemy, a które będzie podlegało czasowemu zawieszeniu.

Agnieszka Sità
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Telewizja i Internet coraz nachalniej starają się wciągnąć nas do zabawy w Halloween.
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11 pytań na 11 listopada.
Czy Twoje dziecko zna na nie
odpowiedzi? Sprawdź koniecznie!

5. edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Konkurs
jest skierowany do polskiej i polonijnej młodzieży na
całym świecie i przewiduje przygotowanie 30. sekundowej animacji lub 45. sekundowego ﬁlmiku dot. ważnych
wydarzeń związanych z historią Polski. W tegorocznej
edycji tematem przewodnim jest 80. rocznica wybuchu
II Wojny Światowej oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Uczestnikami konkursu mogą być 4-osobowe
drużyny składające się z 3 uczniów oraz osoby pełnoletniej (nauczyciel, rodzic, ksiądz). Do konkursu mogą
przystąpić zespoły reprezentujące polską szkołę, paraﬁę
lub organizację polonijną.
Termin przesyłania prac ﬁlmowych mija 9 marca 2020 r.
Nagrodą główną dla zespołów, które przygotowały zwycięskie projekty ﬁlmowe jest wycieczka do Warszawy
i udział w Gali Finałowej konkursu, która odbędzie się
12 maja 2019 r.
Więcej informacji: www.konkurs-patrianostra.pl

Z okazji Święta Niepodległości
Polonijka – Polonijna Szkoła
Podstawowa wraz z Fundacją
Edukacji Polonijnej przygotowała
konkurs dla każdego Małego Polaka
mieszkającego za granicą!

Zadanie konkursowe pt: „11 pytań na 11 listopada” polega na przesłaniu ﬁlmiku z odpowiedziami uczestników na pytania związane z Polską i Świętem Niepodległości.
Konkurs trwa od 25.10, wyniki zostaną ogłoszone 8.11, a zwycięskie nagrania
opublikowane 11.11 – w Święto Niepodległości.
Nagrodami za udział w konkursie jest wystąpienie w ﬁlmiku stworzonym z połączenia najlepszych prac oraz nagroda rzeczowa.
Wszystkie prace konkursowe prosimy przesyłać w płaszczyźnie poziomej, w formacie mp4, na adres: konkurs@polonijka.edu.pl.
Zapraszamy do zabawy!

www.polonijka.edu.pl

www.polonia.edu.pl
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chciały poznać imię przyszłego męża oraz
swój los, posuwały się więc do różnych
poświęceń. W niektórych rejonach Polski
panny nie tylko przez cały dzień pościły,
ale dodatkowo wieczorem zjadały słonego
śledzia i bez popijania kładły się spać. Pod
poduszkę obowiązkowo wkładały męskie
spodnie. Prawdopodobnie wielogodzinna
głodówka miała niebagatelny wpływ na sny
dziewcząt tej nocy…
W przeszłości praktyki te były potępiane
przez Kościół. Obecnie andrzejki to obyczaj świecki, który skupia zarówno chło-

pców, jak i dziewczęta. Szkoda, że w ciągu
ostatnich lat traci swój magiczny charakter,
stając się okazją do zwykłej, hucznej imprezy towarzyskiej przed zbliżającym się
adwentem.

WRÓŻBY ZNANE
I ZAPOMNIANE
Kiedyś wróżby katarzynkowe przeznaczone były dla chłopców, a andrzejkowe dla
dziewczyn; teraz łączy się obydwa zwyczaje.
Większość wróżb ma na celu przepowiedzenie, która dziewczyna pierwsza wyjdzie
za mąż lub jakie imię będzie nosił jej ukochany. Poniżej prezentujemy szereg pomysłów na andrzejkowe wróżenie.
Do najbardziej znanych wróżb należy oczywiście lanie wosku na wodę. Wosk
można lać bezpośrednio lub np. przez
dziurkę od klucza. Na podstawie kształtu
cienia rzucanego przez woskową ﬁgurkę
przewidujemy przyszłość.
A jak sprawdzić, kogo najszybciej czeka
zamążpójście? Jest kilka sposobów.

Buty Panny ustawiają buty z lewej nogi

jeden za drugim – od okna do progu
pokoju, przestawiając ostatni na początek
kolejki do momentu aż pierwszy dotknie
progu – jego właścicielka pierwsza wyjdzie
za mąż!

Kości Każda z panien bierze swoją kość

ze zjedzonego udka kurczaka i układa na
podłodze w dowolnym miejscu pokoju.
Gdy wszystkie kości są już rozłożone, do
pomieszczenia wpuszcza się psa. Rychłe
zamążpójście czeka tę pannę, której kość
pies złapie jako pierwszą. W przeszłości
zdarzały się oczywiście sprytne dziewczyny,
które dodatkowo smarowały kości masłem,
aby zachęcić czworonoga do wyboru.

Obierki Popularne jest również wróże-

nie z obierków jabłka. Każda osoba obiera
jabłko jak najdokładniej, tak aby obierki się
nie przerwały. Następnie skórkę rzuca się
za siebie. Kształt, jaki przybierze, to pierwsza
litera imienia przyszłej miłości.

Filiżanki Odwracamy trzy ﬁliżanki
dnem do góry i wkładamy pod nie kolejno:
monetę, obrączkę i różaniec. Przesuwamy
ﬁliżanki na stole, tak aby osoba, której
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wróżymy, nie wiedziała, co się pod którą
znajduje. Jeśli wybierze monetę, czeka ją
bogactwo, obrączka zwiastuje szybkie
małżeństwo, a różaniec – pójście do zakonu.

Serce Na papierowym sercu wypisujemy

po jednej stronie imiona męskie. Panny nakłuwają szpilką odwrócone serce, a następnie jedna osoba odczytuje na głos imię,
w które traﬁła szpilka. Oczywiście w wersji
dla mężczyzn przygotowujemy imiona
damskie.

Karteczki Można również imiona wypisać na osobnych karteczkach i włożyć
je pod poduszkę. Rano, po przebudzeniu,
wyciąga się jedną kartkę, która wróży imię
narzeczonego (lub narzeczonej).
Jeśli zaś mężczyznę interesuje, jaki charakter będzie miała jego przyszła wybranka,
musi spróbować wróżb z piórka. Przed
snem należy włożyć je pod poduszkę, a następnie zapamiętać proroczy sen. Jeśli
w nocy przyśni mu się sowa, traﬁ na osobę
mądrą. Gdy we śnie zobaczy kurę, będzie
miał opiekuńczą żonę. Jeśli przyśni się paw,
będzie to kobieta bardzo elegancka, a jeśli
gęś – niestety gadatliwa.

PRZYSŁOWIA
Ze św. Andrzejem wiąże się również wiele
przysłów. Przepowiadają one głównie pogodę
na nadchodzące miesiące. Kiedyś bardzo w nie
wierzono, dziś także możemy sprawdzić ich
trafność:
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto
dni śnieg na polu leży.
Śnieg na Andrzeja – dla zboża zła nadzieja.
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu
drogi bez błota.

Pomimo tego, że w obecnych czasach
rychłe zamążpójście nie jest największym
marzeniem przeciętnej dziewczyny, warto
kultywować stare zwyczaje i zorganizować
wieczór andrzejkowy. Zawsze to oryginalny pomysł na spędzenie czasu razem, z przymrużeniem oka, w lekko magicznej atmosferze. W erze komputerów wosk można
lać nawet wirtualnie, ale może warto raz
do roku trochę się ubrudzić…
Agnieszka Szołtysik
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DOM

EKOLOGICZNA ENERGIA

Panele fotowoltaiczne i inne źródła energii odnawialnej
i rozprężaniu. Aby pompa ciepła działała,
wystarczy dostarczyć do napędu sprężarki
niewielką ilość energii elektrycznej. Elementy pompy tworzą zamknięty układ, wewnątrz
którego krąży ekologiczny czynnik roboczy
podlegający ciągłym przemianom z postaci
ciekłej na gazową i odwrotnie, powodując
przepływ energii cieplnej ze źródła dolnego
do górnego.

Coraz częściej władze europejskich miast
tworzą lokalne programy ekologiczne, które
mają służyć ochronie środowiska i promocji alternatywnych źródeł energii. Bruksela
jest jednym z najlepszych przykładów. Dzięki współpracy władz i organizacji Brussels-Energy powstała inicjatywa dofinansowania instalacji paneli fotowoltaicznych dla
mieszkańców. A właściwie nie dofinansowania – ufundowania! Brussels-Energy pokrywa w całości koszty instalacji. Ale o tym
za chwilę.

ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ
DLA DOMU
Energia odnawialna to już w budownictwie
prawie codzienność. Na rynku dostępnych
jest wiele rozwiązań. Możemy zdecydować
się na kilka naraz lub na pojedyncze – to zależy od nas. Oto podstawowe rozwiązania.
1. Panele fotowoltaiczne
Fotowoltaika to odnawialne źródło energii
produkujące prąd. Ogniwa fotowoltaiczne,
z których złożone są panele, tworzą energię elektryczną z energii słonecznej. Dzieje
się to, gdy foton (czyli minimalna jednostka
światła) pada na płytkę krzemową, z której
zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne.
Jednostka światła jest pochłaniana przez
krzem i wybija elektron ze swojej pozycji,
zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie
przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem
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elektronów w sieci energetycznej i w ten
sposób energia świetlna zostaje przekształcona w elektryczną.
Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, więc aby korzystać z energii elektrycznej,
musimy zainstalować falownik (inwerter),
który zmieni prąd stały paneli na prąd zmienny. Instalacja fotowoltaiczna nie emituje niezdrowych gazów i pyłów, nie produkuje też
spalin zanieczyszczających środowisko. Inwestycja ta kończy tak naprawdę problemy
związane z rachunkami za prąd – korzystanie
z niej jest całkowicie darmowe i bardzo długotrwałe. Wielkość wymaganego systemu
fotowoltaicznego zależy od zużycia energii w gospodarstwie domowym. Przeciętnie jest to ok. 1000 kWh na osobę rocznie,
więc w przypadku pary z dwojgiem dzieci to
ok. 4000 kWh rocznie.
Przed instalacją paneli trzeba zastanowić się
nad odpowiednią ekspozycją, która znacząco
wpływa na ich wydajność. Idealna lokalizacja
to pozbawiony cienia i najbardziej wysunięty
na południe obszar domu; idealna pozycja
nachylenia paneli to kąt 36°. Ale do paneli
jeszcze dziś wrócimy.
2. Pompa ciepła
To niskotemperaturowe urządzenie grzewcze wykorzystujące energię cieplną, której
ogromne ilości znajdują się w naturalnych
pokładach ziemi, powietrza i wody. Jego zasada działania oparta jest na typowych przemianach fizycznych zachodzących w urządzeniu: parowaniu, sprężaniu, skraplaniu

Pompa jest najbardziej wydajna jedynie
w dobrze zaizolowanym domu – nie oznacza
to jednak, że nadaje się wyłącznie do nowych budynków. W przypadku ograniczonego budżetu, przy odpowiednim rozplanowaniu inwestycji, istnieje możliwość późniejszej
instalacji pompy.
Pompa zużywa prąd, a więc rozsądne jest
zapewnienie oszczędnych, ekologicznych
źródeł energii do jej działania – paneli słonecznych. Jeżeli i tak mają one funkcjonować
w twoim domu, po prostu zaplanuj dodatkowe, tak by system generował wystarczającą
ilość energii na potrzeby gospodarstwa domowego i pompy ciepła.
3. Słoneczny ogrzewacz wody
Choć nie jest w stanie zaspokoić całego zapotrzebowania na podgrzewanie wody użytkowej dla gospodarstwa, pozwala zaoszczędzić
na wydatkach z tym związanych. To dobry
pomysł na tanią ciepłą wodę użytkową poza
sezonem grzewczym. Może też być alternatywą dla bardziej kosztownych i rozbudowanych typowych układów solarnych. Nie
wymaga użycia prądu i dzięki temu nie ponosimy dodatkowych kosztów.
Podgrzewacz skonstruowany jest z rur próżniowych oraz ze zbiornika na wodę. Zbiorniki
występują w różnych pojemnościach, każdy użytkownik może je więc dopasować do
swoich potrzeb. Rury próżniowe wykonane
są ze szkła borokrzemowego, a wewnątrz
nich umieszczona jest miedziana rurka ciepła, tak zwana heat-pipe. Rury są w tej konstrukcji elementem grzewczym i odbierają
promienie słoneczne; następnie nagrzewają
się one w środku, a wytworzone ciepło przekazują do zbiornika.

DOM
Dla prawidłowego funkcjonowania podgrzewacza bardzo ważna jest odpowiednio dobrana lokalizacja. Musimy pamiętać, aby rury próżniowe skierowane były
w stronę południową, bo w naszej szerokości geograficznej na tę stronę promienie
słoneczne padają najdłużej w ciągu dnia.
Instalacje najczęściej lokalizowane są na
dachach, ale konstrukcja dachu musi być
mocna, aby utrzymać ciężar kolektorów
słonecznych.
4. Kotły na biomasę (pelet)
Zasada działania kotłów i instalacji jest
praktycznie identyczna jak w przypadku
tradycyjnych kotłów na paliwo stałe. Różnica polega właśnie w paliwie. Biomasa
to ogólny termin na wszystkie odnawialne
paliwa pochodzenia roślinnego (lub zwierzęcego): bloki drewna, granulki drzewne,
zboża, rzepak czy nawet nasiona słonecznika. Tanie paliwo, jakim jest biomasa, to
rozsądna alternatywa dla wciąż najpopularniejszego węgla. Paląc biomasę, uzyskuje się dużą ilość ciepła. Do celów energetycznych powszechnie stosuje się biomasę
roślin (fitomasę). Jej spalanie nie jest tak
uciążliwe dla środowiska jak spalanie paliw
kopalnych, bo powstający w tym procesie
dwutlenek węgla (gaz cieplarniany) jest
pochłaniany przez hodowane rośliny i nie
przybywa go w atmosferze (powstaje go
tyle, ile wcześniej zostało pochłonięte – bilans jest zerowy). Biomasa zawiera znacznie mniej siarki, której dużo jest w ropie
i węglu kamiennym. Jej związki emitowane przez kotły są toksyczne – negatywnie
oddziałują na wszystkie organizmy żywe.
Biomasa to paliwo powszechnie dostępne, a więc tanie. Kotły na pelety są droższe
niż tradycyjny kocioł, ale ich niskie zużycie

może z czasem zrównoważyć te dodatkowe koszty. Ponadto pelety są o 20 proc.
tańsze niż olej opałowy.
Jako użytkownicy musimy pamiętać o jednym. Palenie w kotle na biomasę jest porównywalne z rozpalaniem dużego grilla.
Kocioł potrzebuje czasu, aby się rozgrzać.
Ciągłe cykle włączania i wyłączania palnika
właściwe dla pracy tradycyjnego kotła nie
są dobre dla kotła na biomasę i powodują straty wydajności, nadmierne zużycie,
a czasem awarie.

PANELE FOTOWOLTAICZNE
DLA KAŻDEGO:
PROGRAM BRUSSELS-ENERGY
Jak już wspominaliśmy, w Brukseli powstała inicjatywa dofinansowania instalacji solarnej dla mieszkańców. Program polega
na sponsorowaniu przez firmę Brussels-Energy montażu kompletnej instalacji
fotowoltaicznej na budynkach chętnych
inwestorów. Jak w przypadku większości inwestycji, najpierw trzeba podpisać
umowę. Do nieruchomości zostanie wysłany specjalista do spraw energii, który
określi, jaka instalacja będzie najbardziej
korzystna dla naszego budynku. Następnie zostanie przygotowana dokumentacja
umowy i zamówienia dla firmy Brussels-Energy. Po podpisaniu dokumentów
firma będzie zobowiązana do przygotowania dla nas unikalnej instalacji. Jednocześnie Brussels-Energy zapewnia, że
podpisanie umowy nie będzie nas zobowiązywało do poniesienia jakichkolwiek
kosztów w związku z przeprowadzeniem
instalacji – wszystko finansuje Brussels-Energy. Do instalacji paneli zostali wybrani wyspecjalizowani pracownicy firmy
Reno-Solutions, która od 10 lat jest jedną
z najlepszych marek zajmujących się dziedziną fotowoltaiki i poprawy jakości energetycznej budynków.
Po przyznaniu instalacji wymaganych certyfikatów cała energia wytworzona przez
instalację jest własnością właściciela nieruchomości. Brussels-Energy korzysta
wyłącznie z „certificats verts” przyznawanych instalacji przez okres pierwszych
10 lat użytkowania. Po upływie tego czasu
firma zobowiązuje się do przekazania całości instalacji właścicielowi nieruchomości za symboliczną kwotę 1 euro.
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Przy podpisaniu umowy firma Brussels-Energy zobowiązuje się też finansować
wymianę wadliwego sprzętu i bieżące naprawy wynikłe z wad produkcyjnych instalacji – dzięki temu inwestor po 10 latach
staje się właścicielem instalacji w idealnym stanie. Warto zaznaczyć, że zgodnie
z ostatnimi badaniami trwałość takiej instalacji to średnio 25–30 lat, a więc czeka
nas długi okres korzystania z darmowej
energii ekologicznej.

SPRAWDŹ, CZY PANELE
ZADZIAŁAJĄ U CIEBIE
Podstawową zasadą funkcjonowania paneli jest ich dobra ekspozycja na słońce. Nie
każda lokalizacja będzie tak samo efektywna, dlatego przed montażem należy dobrze
zaplanować miejsce instalacji i liczbę paneli. Oczywiście większość z nas nie zna się na
instalacjach i prawidłowy montaż mógłby
okazać się problematyczny. Miasto Bruksela
stworzyło więc stronę, na której dostępna
jest mapa określająca potencjał fotowoltaiczny działek i budynków. Po wpisaniu adresu w przeglądarce wyświetla się informacja
dotycząca danej nieruchomości. Różnymi
kolorami zaznaczono przestrzenie wskazujące najlepsze obszary do montażu paneli
oraz te, w których ich efektywność byłaby
najmniejsza. Ogromnie ułatwia to zaplanowanie instalacji. Brukselo – dziękujemy!
Zainteresowanych zapraszamy na stronę:
https://environnement.brussels/content/
carte-solaire-de-la-region-de-bruxelles-capitale.
Osoby z Regionu Stołecznego Brukseli
zainteresowane instalacją fotowoltaiczną sponsorowaną zachęcamy również do
odwiedzenia strony internetowej www.
brusselsenergy.be i kontaktu z przedstawicielami firmy. Natomiast wszystkich zainteresowanych tematyką odnawialnych
źródeł energii zapraszamy do kontaktu
z projektantami biura D44. Architekci tej
pracowni już od wielu lat starają się wprowadzać do swoich projektów nowoczesne
rozwiązania, a powstałe na ich podstawie
obiekty funkcjonują bez zastrzeżeń, zapewniając wygodę swoim użytkownikom.
Chętnych prosimy o kontakt e-mailowy na
adres: info@d44.be lub do odwiedzenia
strony pracowni: www.d44.be.
Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

ACV

Jak otrzymać polską emeryturę podczas
zatrudnienia w Belgii
POWSZECHNY WIEK EMERYTALNY
Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Powszechny wiek emerytalny oznacza, że nie musi być spełniony warunek określonej długości
stażu ubezpieczeniowego.

ZASADA ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zobowiązane są do zakończenia stosunku pracy co najmniej dzień przed złożeniem wniosku
o emeryturę z ZUS. Zasada ta jest regulowana ustawą z dnia 16 grudnia
2010 r., która weszła w życie 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 103a tej
ustawy, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość
przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą,
na rzecz którego emeryt wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Przepis ten stosuje się również do emerytów,
którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie,
w zależności od daty urodzenia oraz płci, zgodnie z poprzednią ustawą
o powszechnym wieku emerytalnym. Tak więc emeryci, którzy dalej pracują u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed dniem
nabycia prawa do emerytury, muszą się liczyć z tym, że mimo ukończenia
wieku zwalniającego ich z zawieszalności – przysługująca im emerytura
zostanie zawieszona.
Powyższa zasada ma zastosowanie także do emerytur przyznanych
osobom zatrudnionym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub w państwach,
z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.
Zawieszenie emerytury w trybie art. 103a ustawy emerytalnej
trwa do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedłożenia w oddziale ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez
pracodawcę, potwierdzającego ustanie stosunku pracy.
W takim przypadku ZUS podejmie wypłatę emerytury od miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, pod warunkiem
przedłożenia w ZUS w tym samym miesiącu zaświadczenia o ustaniu zatrudnienia oraz wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury.
Świadczenia za okres poprzedzający rozwiązanie stosunku pracy nie
zostaną wypłacone.
Osoba, która złożyła wniosek w placówce terenowej ZUS i nie poinformowała o istniejącym stosunku pracy za granicą, zobowiązana
będzie do zwrotu wypłaconych świadczeń do momentu przedłożenia zaświadczenia o ustaniu zatrudnienia. Należy pamiętać, że osoba
pracująca i mieszkająca za granicą ma obowiązek poinformowania
instytucji ZUS o tym fakcie, a jej wniosek o emeryturę z ZUS powinien
być złożony poprzez instytucję łącznikową w miejscu zamieszkania
i przekazany do właściwej jednostki ZUS.
W przypadku osób pracujących w Belgii jednostką tą jest:
ZUS I Oddział w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa
Z kolei instytucją łącznikową w Belgii, w której należy złożyć wniosek
o polską emeryturę, jest:
Service fédéral des Pensions
Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1, 1060 Bruxelles
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Wymóg rozwiązania stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, w której dana osoba podjęła zatrudnienie już po przyznaniu prawa do
emerytury.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą za granicą
i ubiegające się o wypłatę świadczenia emerytalnego z ZUS nie są
zobowiązane do przedkładania dokumentacji dotyczącej zakończenia wykonywania tej działalności, ponieważ konieczność rozwiązania stosunku pracy wynikająca z art. 103a ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy wyłącznie
pracowników.

WPŁYW DOCHODÓW Z PRACY LUB PROWADZENIA
POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA
EMERYTURY WCZEŚNIEJSZE
Wcześniejsza emerytura jest przyznawana osobie, które nie ukończyła jeszcze powszechnego wieku emerytalnego – w przypadku kobiety
jest to 60, a w przypadku mężczyzny 65 lat.
Prawo do wcześniejszej emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu w kwocie wyższej niż 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Prawo do wcześniejszej emerytury ulega zmniejszeniu w przypadku
osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nieprzekraczającej oczywiście 130%. Świadczenie takie ulega zmniejszeniu o kwotę
tego przekroczenia, nie wyższą jednak niż ustalana okresowo maksymalna kwota zmniejszenia świadczenia.
Na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia wpływa przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące
zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty stosuje się również do świadczeniobiorców osiągających przychód za granicą. Świadczeniobiorca,
któremu przyznano emeryturę przed osiągnięciem powszechnego
wieku emerytalnego, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zamiarze osiągania przychodu. W przypadku podjęcia zatrudnienia lub
rozpoczęcia działalności gospodarczej należy niezwłocznie poinformować o tym organ wypłacający świadczenia.
Osoby, które złożyły oświadczenia, powinny do końca lutego każdego
roku zawiadomić również o wysokości przychodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. W przypadku osób zatrudnionych za granicą dowodem na potwierdzenie wysokości osiągniętego przychodu
jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. Osoby osiągające
przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej powinny złożyć oświadczenia o wysokości tego przychodu.

ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
W celu uzyskania informacji osoby zrzeszone w ACV-CSC mogą kontaktować się w czasie dyżurów w języku polskim pod numerem tel. 03/222 71 64
w poniedziałek od 9.30 do 12.30 oraz w czwartek od 13.00 do 16.00,
a także poprzez e-mail: antwerpen.oost-europa@acv-csc.be

Iwona Cieszyńska
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De meer dan 140.000 dienstencheque-werknemers
verdienen een waardig sociaal akkoord!
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HUMOR

– Jasiu, znasz liczby?
– Znam, tato mnie nauczył!
– To powiedz, co jest po sześciu?
– Siedem.
– Świetnie, a po siedmiu?
– Osiem.
– Brawo, nieźle cię tato nauczył,
a po dziesięciu?
– Walet!

•••
Jasiu siedzi w parku a przy nim
kobieta w ciąży.
Jasiu nie wytrzymuje i pyta:
– A co pani tam ma?
– Dzidziusia.
– A kocha go pani?
– Oczywiście.
– To dlaczego go pani zjadła?

•••
– Gdzie pracujesz?
– Służę w ABW.
– O, to opowiedz coś ciekawego!
– O tobie czy o twojej żonie?

•••
– Jaka jest największa i najstarsza oaza
polityki?
– Komunikacja miejska! Żeby w godzinach
szczytu wejść do tramwaju lub autobusu
trzeba się mocno pchać, głośno krzyczeć,
pluć i kopać.

•••
Rozmawia krowa z owcą.
Krowa: Muu!
Owca: Bee!
A krowa na to:
– Nie zmieniaj tematu!

•••
Blondynka płacze na porodówce.
Położna pyta:
– Dlaczego pani płacze?
– Urodziły mi się bliźniaki.
– I co z tego?
– Jak ja powiem mężowi, skąd to
drugie dziecko?

•••
Żona Szkota prowadzi, jej mąż siedzi obok.
– Hamulce nie działają!!!
– Uspokój się, kochanie i spróbuj zderzyć
się z czymś najtańszym.
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•••
•••
Na uroczystym przyjęciu Kubal już trzeci
raz wraca z bufetu z kopiastym talerzem.
Żona w końcu nie wytrzymała:
– Nie wstyd ci?! Co ludzie sobie o tobie
pomyślą?
– Nic, mówię im, że to dla ciebie.

•••
Janusz w biurze podróży:
– Po ile karta rybacka?
– Za darmo.
– To poproszę.
– Najpierw trzeba podpisać druczek.
– To poproszę druczek.
– Za 250 złotych.

•••
– Jeździcie z mężem na urlop razem czy
oddzielnie?
– W zeszłym roku pojechaliśmy osobno.
Mnie bardzo się podobało.
– A mężowi?
– Nie wiem, jeszcze nie wrócił.

•••
W pewnej wiejskiej parafii miały się
odbyć rekolekcje. Msza miała być
odprawiona o 11 rano. Przyjechał ksiądz
rekolekcjonista, okazało się, że na mszę
przyszedł tylko jeden chłop. Gdy nadszedł
czas kazania, ksiądz pyta wprost:
– Miałem głosić rekolekcje dla całej
parafii, ale przyszedł tylko pan.
Czy mówić kazanie czy nie?
Facet odpowiedział:
– Proszę księdza, ja jestem zwykły chłop.
Ja się tylko na krowach znam i wiem, że czy
mam jedną czy dziesięć, jeść im muszę dać!
Kiedy rekolekcjonista usłyszał te słowa,
mówił kazanie przez półtorej godziny.
Na koniec zapytał, czy się podobało.
Chłop na to:
– Ja, proszę księdza, jestem zwykły chłop.
Ja się tylko na krowach znam. Czy mam
jedną czy dziesięć, jeść im muszę dać.
No, ale jednej nie daję tyle, co dziesięciu!

Dwaj przyjaciele w restauracji zamówili
po kotlecie. Klener przyniósł półmisek
z dwoma kotletami różnej wielkości
i odszedł. Przyjaciele się certują:
– Ty weź pierwszy.
– Nie, ty weź pierwszy.
W końcu jeden się zdecydował i wziął ten
większy. Drugi patrzy na niego zgorszonym
wzrokiem.
Pierwszy pyta:
– Co tak patrzysz, że wziąłem ten większy?
– No, tak.
– A gdybyś ty wybierał pierwszy,
to który byś wziął?
– Oczywiście ten mniejszy!
– No, to masz ten mniejszy!

•••
Siedzi baca wieczorem w chałupie i słyszy
z za okna:
– Baco, potrzebujecie drewno?
– Nie – odpowiedział baca, bo miał przy
ścianie domu naskładane mnóstwo
drewna. Rano wychodzi baca przed
chałupę – a tu nie ma drewna!

•••
Szkot wysłał żonę na wakacje na Karaiby.
Po tygodniu otrzymuje depeszę z hotelu:
«Pańska żona się utopiła STOP Jej zwłoki
oklejone krewetkami wyłowiła straż
przybrzeżna STOP Co robić? STOP».
Szkot idzie na pocztę i nadaje telegram:
«Krewetki sprzedać STOP Pieniądze przelać
na moje konto STOP Przynętę zarzucić
ponownie STOP».

•••
– Baco, czy można tu gdzieś kupić części
zamienne do samochodu?
– Zaraz za wioską jest ostry zakręt nad
urwiskiem, a części leżą na dole…

•••
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta
konwersuje z góralem:
– Baco, a co by było, gdyby ta lina się
urwała?
– A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu..

GAZETKA

83

OGŁOSZENIA DROBNE
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!

Sprzedam

Praca: szukam
Sprzedam tanio laptop, stan idealny.
T. 0487 391 126
Sprzedam tanio nowy materac dmuchany firmy Bestway z pompą elektryczną
203/152/22 + torba do transportu.
T. 0487 439 126
Sprzedam tanio sokowirówkę i maszynkę
do mięsa. T. 0484 995 220
Sprzedam tanio nowe luksusowe garnki
niemieckiej firmy Blaumann.
T. 0484 995 220
Sprzedam tanio nowe, oryginalne z gwarancją swiatową, zegarki damskie i męskie,
firmy AVA, Alpha Sierra i Thomas Earnshaw, na gwarancji. T. 0487 439 126
Sprzedam piękne futra nowiutkie, długie,
vison + vison reversible + ragondin + żakiet.
cena roządna. T. 02 672 45 50 wieczór
Sprzedam Mercedes GLA 180 benzyna,
skrzynia biegów manualna (6 biegów),
10/2015, full opcja w skórze, nowe opony
letnie + komplet opon zimowych, stan
idealny, przebieg: 35 000km, serwisowany,
cena: 17.950€, tel 0476 920 819, Bruksela.

@gsmservicebxl

W związku z wyprowadzką sprzedam
tanio meble IKEA: 2 łóżka, kanapę, fotel,
stół, 4 krzesła, szafę trzydrzwiową, komody,
szafki, parawan. Wszystkie meble są białe
i w bardzo dobrym stanie. Mogę przesłać
zdjęcia na życzenie. T. 0478 688 876,
mail: aniadubielak@gmail.com
Sprzedam kołdrę puchową pojedynczą,
nową, cena 50€; palto przed kolano wełna,
kolor chabrowy, nowy, rozm. 42, cena 60€;
kozaki długie kolor miodowy, skórzane,
marki Riverwood, numer 38, nowe,
cena 70€. T. 0489 430 121
Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Sekwanie w Paryżu. T. 0484 995 220
Sprzedam tanio nowe oryginalnie zapakowane papierosy elektroniczne.
T. 0484 995 220
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

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

02/7207207
SERVICE
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RUE DES MENAPIENS 44
1040 ETTERBEEK
(

MERODE)

Budowlaniec z wieloletnim
doświadczeniem szuka pracy, malowanie,
szpachlowanie, płytki, konstrukcje,
parkiety, murowanie, ogrody, dachy, itp.
dokładny, bez nałogów, własne auto, tel.
0483 054 808
Szukam pracy, mieszkam w Gent, jestem
dyspozycyjny całą dobę. T. 509 730 014
Odpowiedzialna kobieta z
doświadczeniem w sprzątaniu poszukuje
pracy w Antwerpii i jej okolicach. Chętnie
również może być sprzedawcą w polskim
sklepie, pakowaczem. Komunikatywny
j.angielski. T. 0485 705 510
Poszukuję pracy, sprzątanie, pilnowanie
dzieci, dzielnica Uccle. T. 0479 252 101
Szukam pracy z zakwaterowaniem, prawo
jazdy kat.B, znajomość jęz. obcych. Proszę
o kontakt. T. +32499459469
Jestem młodą, energiczną osobą
poszukuję pracy jako sprzątaczka itp. w
mojej okolicy Zedelgem. Brak znajomości
języka obcego. T. +48 666 664 412
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OGŁOSZENIA DROBNE
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.

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Zatrudnię studenta, studentkę, do sprzatania biur, do drobnych prac w ogrodzie, w
sobotę, co tydzień 8h lub więcej (w tygodniu popoludniami, wieczorami),
w Brukseli. Praca stała, legalna.
T. 0476 920 819, mail: iskefe@gmail.com
Je cherche un(e) baby-sitter sérieux(se)
et dynamique pour prendre soin de mon
fils de 5 ans le mercredi après-midi ou
durant le week-end. Le domicile est situé
à Bruxelles, près de l’hôpital Valida (tram
19 arrêt Valida). Intéressé? Tel ou SMS au
0498 722 661
Poszukuję do pracy parę, mężczyznę i kobietę (wiek 30 - 50), bez dzieci. Praca: doglądanie domu i ogrodu, robienie zakupów.
Mężczyzna może pracować na zewnątrz i
okresowo w ogrodzie. Dom i ogród liczone
oddzielnie, cena do uzgodnienia. Osoby z
prawem jazdy. T. 0032 475 413 26
Firma transportowa Keolis zatrudni
mechaników samochodów ciężarowych i
kierowców z prawo jazdy kat.D do

regularnego serwisu w Brukseli. Prosimy
o kontakt w jęz pl. T. 0487 945 159
Agencja pracy KBTI Poland (cert. 9154)
dla klienta w Belgii poszukuje pracowników produkcji w sektorze metalowym
(różne stanowiska). Opis stanowiska:
proste prace produkcyjne, kontrola jakości
produktów. Wymagania: znajomość języka
niderlandzkiego, własne zakwaterowanie
w okolicach Antwerpii oraz transport do
pracy, mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku (praca z metalem).
Oferta: atrakcyjne wynagrodzenie, belgijska umowa, możliwość długoterminowego,
stabilnego zatrudnienia, dodatek za dojazdy do pracy.
Więcej informacji: +48 570 935 868.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy
o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.
pl w temacie wpisując: Produkcja sektor
metalowy / Belgia
Agencja pracy KBTI Poland (cert. 9154)
dla klienta w Belgii poszukuje mechaników
maszyn. Opis stanowiska: usuwanie usterek, utrzymywanie maszyn produkcyjnych
w dobrym stanie technicznym, przestrzeganie zasad BHP. Wymagania: znajomość
języka niderlandzkiego, własne zakwaterowanie w okolicach Antwerpii oraz transport
do pracy, mile widziane doświadczenie lub
ukończona szkoła w zawodzie (nie jest to
warunek konieczny!).
Oferta: atrakcyjne wynagrodzenie, belgijska umowa, stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju dla osób po szkole lub bez
doświadczenia, dodatek za dojazdy do
pracy.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy
o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.
pl w temacie „Mechanik / BelgiaWysyłając
dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

IKR&M AGI
titres services

Stawiamy czystość na
pierwszym miejscu!
02/735 64 94
www.ikr-magiconcept.com
Rue Colonel Bourg 22
1030 Bruxelles

Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami.
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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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 jednolity z
późniejszymi zmianami)”.
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii
zmotywowanych kandydatów do pracy w
zawodzie: monter podłóg linoleum i PVC
(Belgia) Praca polega na montażu podłóg
linoleum i PVC głównie w szpitalach na
terenie Belgii. Wymagania: doświadczenie
w pracy na ww. Stanowisku, umiejętność
lutowania / zgrzewania podłóg z tworzyw,
doświadczenie w wykończaniu podłóg,
montowaniu listew, wywijaniu wykładzin
na ściany lub schody, komunikatywna
znajomość języka angielskiego. Oferujemy:
w pełni legalne zatrudnienie na warunkach
belgijskich, wynagrodzenie od 14,40 EUR
brutto/h. Dodatek wakacyjny (zgodnie
z obowiązującymi w Belgii przepisami 15.38% rocznych zarobków brutto). Premię
roczną (w wysokości 8.15% rocznych
zarobków brutto) Dodatek rodzinny. Pozostałe premie, bonusy i inne świadczenia
zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Belgii. Załatwienie wszystkich formalności
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

czerwcu
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związanych z pobytem i zatrudnieniem w
Belgii. Stałą opiekę polskojęzycznych koordynatorów. Jednorazowy zwrot kosztów
przejazdu do Belgii do kwoty 125€. Organizacja zakwaterowania: płatne 72€/tydzień
za jednoosobowy pokój (pracownik może
korzystać z innego miejsca zakwaterowania). Pracę na dłuższy okres czasu. Ubranie
robocze. Zainteresowane osoby prosimy o
przesłanie aktualnego CV w języku angielskim na adres: info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: (tylko aplikacje z właściwą klauzulą
będą rozpatrywane)
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez NEXT s.c. do potrzeb
realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom w kraju i za granicą do
celów związanych z procesami rekrutacji.
Rozumiem, że mogę żądać dostępu do
moich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.

Mieszkanie: wynajmę
À louer: maison 100 m2, 3 chambres à
coucher, entièrement rénovée, situation
calme, 1480 Saintes (Tubize). Prix 600€/
mois. Renseignement: 0471 501 024,
angelika.bel@hotmail.com
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Odnowione mieszkanie do wynajęcia na
Forest, przystanek Rochefort, ok. 60 m²,
salon, jadalnia, kuchnia, 1 sypialnia, łazienka, cena 750€ plus opłaty, dwa miesiące
gwarancji. T. 0466 334 218
Wynajmę duży pokój dla pary lub samotnej pani blisko metra Merode.
T. 0479 857 662
Przyjmę na mieszkanie spokojnego pana
bez nałogów. Cena 290€ miesięcznie, bez
możliwości meldunku. Wolne od listopada
2019. T. 0472 910 256
Pokój umeblowany do wynajęcia w Hal,
więcej informacji. T. 0479 511 591
Mieszkanie do wynajęcia na Forest, 3
piętro, 2 pomieszczenia z kuchnią, łazienka.
620€ + gwarancja. T. 0472 787 462
Mieszkanie do wynajęcia w Brukseli
w centrum, przy pl. Anneessens, living z
kuchnią, sypialnia i łazienka, 3 piętro, cena
600€ + gwarancja. T. 0472 787 462
Wynajmę mieszkanie na przeciw Batuaru
na Anderlecht, apartament, 3 piętro, 2 pokoje, salon, kuchnia umeblowana, łazienka,
hol, wc, ogrzewanie: convecteur à gaz, dla
małżeństwa, bez zwierząt, legalna praca,
minimalna znajomość języka francuskiego,
2 miesiące gwarancji, wolne od 1/10, cena
690€. T. 0499 318 086 lub 0477 201 824,
po godz. 19.00
Wynajmę duży dom rodzinny, duży
living, jadalnia, kuchnia wyposażona, 4
pokoje, łazienki, WC, taras, ogród, okolice
Pl. Dumont. 2 parkingi, 2 garaże. Idealna
sytuacja, dom położony w dzielnicy mieszkalnej z drzewami, dostępny w kilka minut
pieszo: stacja metra Stockel, sklepy zlokalizowanena pl. Dumont i sąsiednich ulicach.
Tramwaje, autobusy, supermarkety, żłobki,
przedszkola, szkoły podstawowe, średnie

i wyższe, także w pobliżu szpitala UCL i
szpitala Saint Luc. Do lotniska Zaventem i
Ringu można z łatwością dojechać. Cena
1.650€/miesiąc. Więcej informacji (j.fr.)
T. 0477 360 409

Oddam
Oddam czerwone łóżko dla dziecka z materacem, w bardzo dobrym stanie.(160cm).
T. 0478 608 100

Nieruchomości
Sprzedam mieszkanie w Białymstoku,
52m2 położone w centrum miasta na 5 piętrze, mieszkanie dwustronne, ładny balkon.
Idealny układ pomieszczeń, pozwalający na
uzyskanie 3 pokoi, cena 269 tys. zł. Więcej
informacji: urszulazie@onet.pl,
T. 00 48 888 200 949
Sprzedam działkę o powierzchni 49 arów
wraz z budynkiem murowanym i małym
drewnianym domkiem we wsi Baciki
Bliższe. Prąd, siła, taryfa nocna, woda. Bu-

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!
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dynek murowany 50 m długi, 8 m szeroki
(400m2). Przednią część budynku można
przerobić na dom, a dalszą na warsztat
samochodowy lub tym podobne. Proszę
dzwonić pod numer
T. 728 101 050 wieczorem
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 15 min.
T. +48 729 587 553
Sprzedam działkę budowlaną 2400m2,
okolice Białegostoku, gm. Turośń Kościelna.
Cena 99 tys.zł. T. 00 48 518 370 196
Sprzedam bardzo dużą działkę budowlano-rolną o powierzchni 11.700 m2 .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 - Warszawa 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 elektroniczna 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

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
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
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.
On lub ona pije? Nie radzisz sobie?
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem, siłą i
nadzieją.
Mitingi są we wtorki od 19.30 do 21.00
Sterlingerstraat 4. 2140 Borgerhout
Tel. 0483 67 48 26
Bardzo serdecznie zapraszamy!
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NIEZBĘDNE ADRESY
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
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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

PUNKT KONSULTACYJNOINFORMACYJNY 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 KONSULTACYJNOINFORMACYJNY 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)

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

POLSKA MISJA KATOLICKA

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM.GEN.S.MACZKA PRZY
AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII

POLSKA MISJA KATOLICKA
NA SCHAERBEEK

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

POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA
Zajęcia odbywają się:
Freinetmiddenschool,
Offerlaan 3,
9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801
edugandawa@gmail.com,
www.szkola.edugandawa.be

Rue Jourdan 80,
1060 Saint-Gilles,
tel. 02 538 30 87,
www.pmkbruksela.com

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.

PRZEWÓZ

Zapraszamy do podróży z nami!
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI
TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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