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Turystyka w Brukseli ma się lepiej. Ostatniego 
lata, pomimo fali upałów, w mieście odnotowa-
no 20% wzrost. W 2018 r. Muzeum Sztuk Pięk-
nych w Brukseli odwiedziło 680 tys. osób. Dane 
za rok 2019 nie są jeszcze dostępne, ale muzeum 
potwierdza, że pozostaje wiodącym miejscem 
turystycznym stolicy. Frekwencja w nim rośnie 
w szczególności dzięki obchodom 10. rocznicy 
powstania Muzeum Magritte’a. Na drugim miej-
scu plasuje się Atomium, dla którego rok 2019 
był rekordowy – odwiedziło je ponad 650 tys. 
osób. Jedna trzecia spośród odwiedzających to 
Belgowie; pozostali turyści pochodzą z zagra-
nicy. Na pierwszym miejscu są Francuzi (20%), 
następnie Niemcy (15%) i Brytyjczycy (10%).
Na trzecim miejscu wśród turystycznych atrak-
cji Brukseli znalazła się Mini-Europa. Odwiedzi-
ło ją ponad 400 tys. osób, co stanowi wzrost 
o 7,5% w porównaniu z rokiem 2018. Pierwszą 
piątkę atrakcji turystycznych Brukseli uzupeł-
niają Muzeum Nauk Przyrodniczych i Parla-
mentarium. 

•••

W Polsce przemoc w rodzinie dotyka 90 tys. 
osób rocznie. 70% z nich to kobiety. 

•••

Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Euro-
pejskiej pod względem skuteczności działań na 
rzecz klimatu. To dramatyczny wniosek z tego-
rocznego raportu Climate Change Performance 
Index (CCPI), przygotowanego przez trzy pro-
klimatyczne organizacje pozarządowe: Climate 
Action Network International, Germanwatch 
oraz New Climate Institute.
Raport zanalizował działania 57 państw i Unii 
Europejskiej jako całości pod kątem czterech 
istotnych aspektów działań na rzecz ogranicze-
nia kryzysu klimatycznego: redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, rozwoju energii odnawialnej, 
konsumpcji energii oraz polityki klimatycznej.

Polska znalazła się na ostatnim miejscu wśród 
państw członkowskich UE oraz na 50. miejscu 
w całym rankingu, wyprzedzając jedynie naj-
większych trucicieli, takich jak Rosja, Arabia 
Saudyjska czy ostatnie w rankingu Stany Zjed-
noczone. 

•••

Według badania przeprowadzonego w 2018 r. 
przez All India Institute of Medical Sciences, 
w okresie od października 2011 r. do listopada 
2017 r. 259 osób na świecie zginęło w wypad-
kach przy robieniu selfies.

•••

Angielski jest najczęściej używanym języ-
kiem na świecie. Dla 1,5 mld osób jest on 
drugim językiem, po ojczystym, który poma-
ga porozumiewać się w życiu codziennym. 
Według najnowszego raportu międzynaro-
dowej firmy edukacyjnej EF Education First, 
najpłynniej po angielsku mówią Holendrzy. 
Następni na liście są Szwedzi, Norwegowie 
i Duńczycy. Okazuje się, że Polacy wypadają 
bardzo dobrze na tle innych nacji. Zajęliśmy 
11. miejsce w ogólnoświatowym rankingu 
i wyprzedzamy takie kraje, jak Portugalia, 
Belgia, Włochy, Grecja, Francja, Hiszpania 
czy Szwajcaria. Natomiast przed nami, poza 
wymienionymi wyżej państwami, znalazły 
się jeszcze Singapur i RPA, a także Finlandia, 
Austria, Luksemburg oraz Niemcy. Najmniej 
sprawnie posługują się angielskim mieszkań-
cy krajów bliskowschodnich: Iraku, Kuwejtu, 
Omanu i Arabii Saudyjskiej.

•••

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała ra-
port dotyczący sprzedaży środków przeciwbak-
teryjnych dla zwierząt gospodarskich w latach 
2010–2017. Wyniki są pozytywne dla Europy, 
ale tragiczne dla Polski.

Według raportu sprzedaż środków przeciw-
bakteryjnych dla zwierząt gospodarskich w la-
tach 2010–2017 w całej Europie spadła przez 
ostatnie lata o 20%. To dobra wiadomość. 
Niestety Polska nie ma się czym chwalić, bo na 
tle innych krajów na naszym kontynencie wy-
pada fatalnie. W ciągu ostatnich kilku lat ilość 
sprzedawanych środków przeciwbakteryjnych 
dla zwierząt gospodarskich wzrosła w Polsce 
prawie o 30%.
Najmniej antybiotyków sprzedaje się w Nor-
wegii (zaledwie 3 mg/1 kg masy ciała) i Is-
landii (4,6 mg/1 kg). Najwięcej zanotowa-
no w 2016 r. na Cyprze (453 mg/1kg) – tam 
w ciągu ostatnich kilku lat sprzedano najwięcej 
środków przeciwbakteryjnych dla zwierząt 
gospodarskich. Wysoko plasują się również 
Włochy, Hiszpania i Węgry. W 2017 r. Polska 
zajmowała miejsce tuż za podium (4. na 31). 
Raport powstał na bazie danych dostarczonych 
do EMA przez 31 krajów europejskich.

•••

4 na 10 polskich katolików regularnie bierze 
udział w niedzielnych mszach – wynika z ko-
ścielnych danych za rok 2018 Instytutu Staty-
styki Kościoła Katolickiego SAC.
38,2% katolików uczestniczyło w 2018 r. w nie-
dzielnej mszy, rok wcześniej było to 38,3% – 
wynika z zaprezentowanego właśnie Rocznika 
Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce 
„Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia 
AD 2020”. Mimo tytułu wszystkie dane doty-
czą roku 2018. Wynika z nich, że do komunii 
przystępowało wtedy 17,3% polskich katolików 
(17% w roku 2017).
Najwięcej wiernych w niedzielę odwiedza świąty-
nie w diecezjach: tarnowskiej (71,3%), rzeszow-
skiej (64,3 proc.) oraz przemyskiej (60,4 proc.). 
Najniższy poziom uczestnictwa w niedzielnej 
mszy odnotowano w diecezjach szczecińsko-ka-
mieńskiej (24,1%) i łódzkiej (24,5%).
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Wraz z 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie nowy 
system wypłacania zasiłków rodzinnych.

W Walonii: dzieci urodzone od 1 stycznia 
2020 r. będą otrzymywać 155 euro/mie-
siąc przed ukończeniem 18. r.ż. i 165 euro 
w wieku od 18 do 25 lat. Wcześniej przy-
dzielana kwota wzrastała wraz z liczbą dzie-
ci. Od teraz dodatki będą przyznawane przy 
dwóch pułapach dochodu: 55 euro poniżej 
30 984 euro dochodu brutto na rok i rodzi-
nę oraz 25 euro pomiędzy tym pułapem 
a 50 000 euro dochodu brutto podlegające-
go opodatkowaniu. 

Nowością jest to, że dziecko osierocone 
przez oboje rodziców otrzyma 350 euro.

Maluchy urodzone przed wejściem w życie 
reformy będą nadal korzystać ze starego 
systemu, podczas gdy pozostałe znajdą się 
w nowym systemie.

Kwota dodatku z tytułu urodzenia/adopcji 
(becikowe) wyniesie 1100 euro na każde 
dziecko urodzone po 31 grudnia 2019 r. 

W Brukseli: wszystkie dzieci przejdą na 
nowy model wypłaty rodzinnego, również 
te urodzone przed rokiem 2020. Nowa kwo-
ta podstawowa będzie wynosić 150 euro na 
dziecko urodzone po 1 stycznia 2020 r. Dla 
dzieci urodzonych przed tą datą nowa kwo-
ta podstawowa wzrośnie do 140 euro. Ten 
podstawowy zasiłek może się różnić w za-
leżności od wielkości i dochodów gospo-
darstwa domowego. Dodatkowo, dodatek 
może być przyznany w zależności od sytu-
acji dziecka (niepełnosprawność, sierota, 
studia wyższe, itp.).

Każda rodzina otrzyma co najmniej taką 
kwotę, do jakiej była uprawniona w grudniu 
2019 r. Za pierwsze urodzenie/adopcję rodzi-
ce otrzymają premię w wysokości 1100 euro, 
za kolejne 500 euro. Więcej informacji o aviq.be, 
famiwal.be i famiris.brussels.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za-
grała 28 raz z rzędu. Organizatorzy Finału 
WOŚP 2020 poinformowali po północy, że 
zadeklarowana kwota tegorocznej zbiórki to 
115 362 894 zł. Jest ona wyższa niż w roku 
ubiegłym. Podczas Finału WOŚP 2019 ze-
brano ok. 92 mln zł. Gdy podsumowano 
całą akcję i doliczono do tego wyniku m.in. 

PE przyjął w styczniu br. rezolucję w sprawie 
praworządności w Polsce i na Węgrzech, 
w której stwierdza, że sytuacja w obu pań-
stwach się pogarsza i apeluje do KE oraz 
Rady UE o wykorzystanie dostępnych na-
rzędzi, by wyeliminować ryzyko naruszania 
wartości unijnych. Za rezolucją opowiedzia-
ło się 446 posłów; przeciw było 178; od gło-
su wstrzymało się 41. 

Tekst przygotowany przez pięć głównych 
grup politycznych podkreśla, że każde wy-
raźne ryzyko poważnego naruszenia przez 
państwo członkowskie wartości unijnych 
nie dotyczy wyłącznie tego państwa, ale 
wywiera też wpływ na pozostałe kraje UE. 

Europosłowie przypomnieli o swoim stano-
wisku, w którym opowiedzieli się za ochro-
ną budżetu Unii w przypadku braków w za-

Senat zagłosował za odrzuceniem tzw. 
ustawy dyscyplinującej sędziów. Nowe-
lizacja została odrzucona stosunkiem 
głosów 51 do 48. Ustawa wróci teraz do 
Sejmu, gdzie większość ma PiS. Za odrzu-
ceniem ustawy zagłosowało 51 senato-
rów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Wcześniej za odrzuceniem 
noweli opowiedziały się senackie komi-
sje: ustawodawcza oraz praw człowieka, 
praworządności i petycji. 

Sejm może bezwzględną większością gło-
sów odrzucić uchwałę Senatu o odrzuce-
nie ustawy w całości i przedłożyć do pod-
pisu prezydentowi. W przeciwnym razie 
nowelizacja upadnie. 

Nowelizacja uchwalona przez Sejm 
20 grudnia ubiegłego roku o ustroju są-
dów i ustawy o Sądzie Najwyższym, ale 
także o sądach administracyjnych, woj-
skowych i prokuraturze, wprowadza 

Senat odrzucił tzw. ustawę dyscyplinującą sędziów

Europarlament przyjął rezolucję w sprawie praworządności

Świadczenia rodzinne  
w regionie Brukseli i Walonii

28. Finał WOŚP / Polska dochód z licytacji, okazało się, że WOŚP ze-
brała dokładnie 175 938 717,56 zł. Wszystko 
wskazuje na to, że rekord ten może zostać 
pobity. Dowiemy się tego, gdy przyjdzie czas 
na ostateczne podsumowanie, czyli 8 marca.
W 2020 r. WOŚP zagrała po to, aby zapewnić 
najwyższe standardy diagnostyczne i leczni-
cze w dziecięcej medycynie zabiegowej. Za 
zebraną w tym roku kwotę WOŚP planuje ku-

pić m.in. lampy i stoły operacyjne, aparaty do 
znieczulenia, urządzenia teletransmisyjne, 
aparaty RTG z ramieniem C i zestawy endo-
skopowe. Pierwszy sprzęt medyczny 28. Fina-
łu WOŚP trafił już do szpitali w 14 miastach. 
Są to: Ostrów Mazowiecki, Warszawa, Opole, 
Wałbrzych, Elbląg, Sosnowiec, Bydgoszcz, 
Trzebnica, Karczew, Kartuzy, Radzyń Podlaski, 
Wieluń, Trzcianka i Olsztyn.

kresie praworządności. Wezwali państwa 
członkowskie do rozpoczęcia negocjacji, by 
przyjąć przepisy wprowadzające warunko-
wość w dostępie do środków unijnych. 

Początkowo tego zapisu nie było w projek-
cie rezolucji, jednak został on dodany jako 
poprawka. W taki sam sposób w tekście 
znalazło się odniesienie do przyjętej przez 
Sejm 20 grudnia 2019 r. ustawy zaostrzają-
cej środki dyscyplinujące wobec sędziów. 

Niewiążąca prawnie rezolucja jest jednak 
głównie tekstem o przebiegu procedury 
z art. 7 unijnego traktatu i wezwaniem, by 
składająca się z ministrów ds. europejskich 
Rada ds. Ogólnych zwiększyła presję na 
Polskę i Węgry, ponieważ do tej pory wy-
słuchania nie były organizowane w sposób 
„regularny, uporządkowany i otwarty”. 

m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną 
sędziów za działania lub zaniechania, któ-
re mogłyby uniemożliwić albo utrudnić 
funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwo-
ści. Nowelizacja wprowadza też zmiany 
w procedurze wyboru I prezesa SN, bo 
kandydata na to stanowisko będzie mógł 
zgłosić każdy sędzia SN.

Tzw. ustawa dyscyplinująca sędziów, czy 
ustawa kagańcowa lub represyjna, jest 
krytykowana przez opozycję, Rzecznika 
Praw Obywatelskich i część środowiska sę-
dziowskiego.

Eksperci Komisji Weneckiej również za-
apelowali, by nie przyjmować zapisów 
dotyczących postępowań dyscyplinarnych 
wobec sędziów. Jak uznali, ustawa ta ogra-
niczyłaby wolność słowa sędziów, a pol-
skim sądom uniemożliwiłaby badanie, 
czy inne sądy w kraju są „niezawisłe i bez-
stronne” zgodnie z regułami europejskimi. 



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.



Południowo-wschodnia Austral ia,  która 
najdotkliwiej doświadczyła pożarów, to 
jednocześnie obszar dotknięty najgorszą suszą 
w historii pomiarów. Temperatury w połowie 
grudnia 2019 biły rekordy. Na terenach 
dotkniętych katakl izmem temperatura 
oscylowała wokół 45°C. Przedmieście Sydney 
było najgorętszym miejscem w kraju – 
termometry pokazały tam 48,9°C.

Od trzech miesięcy kraj zmaga się z ogromnymi pożarami buszów. 
Lokalna fauna i fl ora została zdziesiątkowana. Pożary lasów i rekordowe 
temperatury w Australii to jeden ze skutków kryzysu klimatycznego.

Szacuje się, że zginęło ponad miliard 
zwierząt – w tym m.in. tysiące koali, 
które nie poruszają się wystarczająco 
szybko, by uciec przed ogniem – a także 
przedstawiciele wielu innych gatunków 
ssaków (m.in. kangurowatych), ptaków 
(kakaduowate, miodojady) i gadów. 
Odbudowa tych populacji i ich siedlisk, 
jeśli w ogóle okaże się możliwa, potrwa 
dziesiątki lat. Naukowcy boją się, że 
w przypadku niektórych z nich obecna 
skala pożarów może oznaczać zagładę 

całego gatunku.
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Według oszacowań NASA 306 mln ton CO2 zostało wydalonych do atmosfery 
przez pożary. Jest to o 3 razy więcej od tego, co emituje Belgia w przeciągu roku.. 

SKALI TEJ TRAGEDII WINNE SĄ 
DOTKLIWA I DŁUGOTRWAŁA SUSZA 
ORAZ REKORDOWE FALE UPAŁÓW. 

Ogień dotychczas strawił 10,9 mln 
hektarów lądu, to jest obszar wielkości 
Belgi i  lub niemal jednej trzeciej 
powierzchni Polski. Dla porównania, 
ogromne pożary Amazonii z 2019 r. 
pochłonęły 900 tys. hektarów, a pożary 

w Kalifornii blisko 800 tys. hektarów.

Liczba ofiar śmiertelnych 
wynosi obecnie 28 osób, 
do tego dochodzą dziesiątki 
zaginionych. Zniszczeniu 
uległo ponad 2200 domów.
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CORAZ LŻEJSZE PORTFELE
Wyliczenia ekonomiczne są jasne: ceny 
produktów i usług konsumpcyjnych w ubie-
głym roku drastycznie wzrosły. Wzrost cen 
z grudnia 2019 w stosunku do listopada 

2019 r. wyniósł 0,6 pkt. proc. W bieżącym 
roku inflacja będzie nadal rosła, osiągając 
w pierwszym kwartale nawet 4,5 proc. Dro-
żeje transport, drożeje żywność, alkohol 
i papierosy, drożeje energia i wywóz śmieci. 
Płacąc coraz więcej za podstawowe usługi, 
Polacy rezygnują z kupowania rzeczy zbęd-
nych. Zahamowanie konsumpcji przełoży 
się na gospodarkę. Ostatecznie przełoży 
się oczywiście na sytuację najuboższych 
w Polsce, którym zasiłki nie wystarczą na-
wet na podstawowe produkty żywnościo-
we, rachunki, leki.

Zapomogi dla społeczeństwa, w tym naj-
uboższych, początkowo kojarzone były 
z poprawą statusu materialnego. Tymcza-
sem jak się okazuje, w stosunku do tych 
najuboższych jest zupełnie inaczej. Na 
przykład pomimo wprowadzenia progra-

mu prorodzinnego 500+, 
w 2018 r. skrajne ubóstwo 
w Polsce wzrosło w każdej 
grupie społecznej. Wydatki 
najuboższych rosły o wiele 
szybciej niż dochody, choć 
zupełnie inna tendencja 
panowała w zamożniej-
szych grupach społecznych. 
Wzrost cen na podstawo-
we usługi spowodował, że 
skrajne ubóstwo wkroczyło 
do wielu domów opierają-

cych swoje finanse na zasiłkach i zapomo-
gach. Na przykład w koszyku spożywczym 
w 2016 r. za wspomniane 500+ znaleźliby-
śmy o wiele więcej podstawowych produk-
tów spożywczych niż w 2020 r.

PONIŻEJ MINIMUM
Na sytuację finansową najuboższych skła-
da się dzisiaj poza cenami w sklepach kilka 
istotnych czynników. Wśród nich znajdzie-
my wynagrodzenie za pracę oscylujące za-
zwyczaj wokół najniższej krajowej, głodowe 

emerytury oraz system zasiłków i wsparcia 
rzeczowego dla najbardziej potrzebują-
cych. Za minimum egzystencji w Polsce 
uznaje się dzisiaj dochód w wysokości bli-
sko 600 zł, jeśli chodzi o osobę samotną, 
oraz około 1600 zł w przypadku czterooso-
bowej rodziny (dwoje dorosłych plus dwoje 
dzieci). Często średni dochód nie przekracza 
nawet połowy tej kwoty. Co oczywiste – do-
chód po odjęciu kosztów życia czasami zo-
stawia drastycznie niskie kwoty na przykład 
na wyżywienie. Po odjęciu od kwoty docho-
du rachunków, leków, kredytów itd., wielu 
Polakom pozostaje parę złotych dziennie na 
wszystkie życiowe potrzeby.

CHOROBA, RODZINA WIELO-
DZIETNA, WIEK
Rodzin, w których któryś z członków choru-
je, tracąc jednocześnie pracę lub wymagając 
stałej opieki innego krewnego, z roku na rok 
przybywa. W 2019 r. było ich aż o 400 tys. 
więcej niż w 2018. Liczba dzieci w rodzi-
nach cierpiących skraje ubóstwo to wspo-
mniane około 420 tys. Programem ochrony 
przed niedożywieniem objętych jest w całej 
Polsce 700 tys. dzieci i młodzieży pomiędzy 
6. a 18. rokiem życia. W najbliższych la-
tach na progu ubóstwa znajdą się właśnie 
najczęściej rodziny z dziećmi. Winne będą 
niewystarczające w stosunku do inflacji 

świadczenia – i nie chodzi tylko o 500+, 
ale przede wszystkim o wysokość zasił-
ku rodzinnego, który od lat jest taki sam. 
Wynosi 95 zł na dziecko poniżej 5 lat, 124 zł 
na dziecko w wieku 5–18 lat oraz 135 zł 
na uczące się dziecko do 24. roku życia. 
Najtrudniej za wzrostem inflacji nadążyć 
seniorom powyżej 65. roku życia – bardzo 
często ich całościowy dochód (na wszyst-
kie potrzeby) nie przekracza 19 zł na dzień. 
Konsekwencją są oczywiście niedożywienie, 
wychłodzenie, zwiększona zachorowalność.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Jeszcze inną grupą społeczną, bardzo czę-
sto pozbawianą minimum wsparcia i uwa-
gi w debacie publicznej, a tym bardziej 
we wspomożeniu finansowym, są osoby 
niepełnosprawne i ich rodziny. W Polsce 
żyje około 2,5–3 mln osób z orzeczony-
mi niepełnosprawnościami, choć osób, 
które również zmagają się z utratą pełnej 
sprawności, może być nawet o 3–4 miliony 
więcej. Powodem jest brak odpowiednich 
zaświadczeń o niepełnosprawności – nie-
którzy chorzy wcale się o nie nie ubiega-
ją, inni latami walczą o prawo do dodat-
kowych świadczeń. Najczęściej przyczyną 
niepełnosprawności w Polsce są choroby 
neurologiczne, układu krążenia, narządów 
ruchu. Rodzice dzieci niepełnosprawnych 
otrzymują zasiłek pielęgnacyjny w wysoko-
ści blisko 1600 zł. Opiekunowie dorosłych 
niepełnosprawnych dostają świadczenie 
blisko trzy razy mniejsze. Przy wydatkach 
na opiekę nad osobą niepełnosprawną 
oraz zazwyczaj przy niemożności podjęcia 

zatrudnienia przez opiekunów – stawki na 
utrzymanie się takich rodzin wydają się 
wyjątkowo niskie, dlatego większość z nich 
zmaga się z trudną sytuacją finansową, 
a często także z ubóstwem.

BEZROBOCIE, BEZDOMNOŚĆ, 
PRZYPADKI LOSOWE
Inną grupą społeczną, w której dominuje 
bieda, są bezrobotni. Dzisiaj pracę może 
mieć każdy, kto wystarczająco mocno jej 
chce, lecz niestety często w połączeniu 
z różnymi sytuacjami ży-
ciowymi, uzależnieniami 
czy wypadkami losowymi 
nie każdy jest w stanie ją 
utrzymać. Takie specyficz-
ne sytuacje to na przykład 
wypadki  samochodowe 
(w których giną żywiciele 
rodzin), utonięcia, pożary, 
samobójstwa… Prawie po-
łowa rodzin w Polsce nie ma 
żadnych oszczędności i w ta-
kich tragicznych sytuacjach 
życiowych zostaje bez środ-
ków do życia. Często rów-
nież długi i liczne kredyty 
uniemożliwiają wyjście poza 
granicę biedy, a rosnące odsetki i kary tylko 
zaogniają fatalną sytuację. Skrajną formę 
ubóstwa prezentują również bezdomni, 
których dzisiaj jest w Polsce około 30 tys.

OKRUCHY POMOCY
Wiele programów rządowych nie nadąża za 
tempem rozwoju problemu, jakim jest sze-
rzenie się ubóstwa. Wymogi proceduralne, 
niewystarczające debaty, priorytety gospo-
darcze, a nie społeczne, powodują, że odgór-
na pomoc jest dla większości osób dotknię-
tych problemem ubóstwa niewystarczająca.

Jest natomiast wiele wspa-
niałych inicjatyw oddolnych, 
które potrafią wyjść daleko 
poza ograniczenia rządzą-
cych i działać cuda. Niestety, 
w morzu potrzeb nie jest ich 
oczywiście wystarczająco, 
ale są świetnymi przykłada-
mi tego, jak z odrobiną serca 
można odmienić czyjś los.

Takie inicjatywy jak banki 
żywności, miejskie jadłodzielnie czy zosta-
wianie paragonów na posiłki w restaura-
cjach dla najuboższych może nie stanowią 
znaczącego odsetku w kwestii wyżywienia 
najuboższych, ale są nagłaśniane. Powodu-

           a co dzień w Polsce nie wi-
dzimy biednych ludzi. Tymczasem 
zmiany zachodzące w naszym kraju 
powodują, że z roku na rok coraz 
więcej osób przekracza próg ubó-
stwa. Ceny poszły w górę, najniż-
sze pensje nie są w stanie za nimi 
nadążyć, a indywidualne problemy 
i niesprzyjające okoliczności przy-
czyniają się do poszerzania w spo-
łeczeństwie zjawiska biedy.

Problem ubóstwa w Polsce 
dotyczy dzisiaj ponad 
2 mln osób. Wśród nich 
jest około 420 tys. dzieci 
i około 270 tys. seniorów.

ją, że coraz więcej osób zaczyna zauważać 
problem i często włącza się w jego lokalne 
wyeliminowanie. Akcje takie jak na przy-
kład Szlachetna Paczka, obejmujące całą 
Polskę i prężnie działające od kilku dobrych 
lat, są także świetną alternatywą dla spo-
łecznej znieczulicy. Prężnie działające fun-

dacje charytatywne, które zbierają niepo-
trzebne rzeczy i rozdają je potrzebującym, 
są także świetną alternatywą pomocy dla 
takich osób. Fundacje nagłaśniające pro-
blem osób z niepełnosprawnościami rów-
nież czynią wiele dobrego. Są także grupy 
internetowe, na których można oddać 
potrzebującym wszystko, czego już nie bę-
dziemy potrzebowali, a co spokojnie może 
być nadal użytkowane.

Najważniejsze jednak wydaje się, żeby 
właśnie zwykły człowiek zaczął dostrzegać 
ubogich wokół siebie. Mając często za dużo 
jedzenia, niepotrzebne ubrania czy sprzęty, 
wcale nie musi silić się na wielkie wydatki 
finansowe na rzecz ubogich. Czasem wy-
starczy właśnie coś oddać bezinteresownie, 
żeby sytuacja biednego nieco się poprawi-
ła. Im więcej będzie osób, które chętnie 
podzielą się tym, czego już nie potrzebu-
ją, czego nie używają, tym chętniej osoby 
potrzebujące będą traktowały taką pomoc 
jako naturalną. Nie od razu taka postawa 
trafi oczywiście na forum rządowe i wymusi 
zmiany, ale na pewno jest dobrym krokiem 
w kierunku poprawy sytuacji najuboższych, 
z którą wadliwy system zasiłków i zapomóg 
nie jest sobie w stanie poradzić.

Ewelina Wolna-Olczak

Za minimum egzystencji 
w Polsce uznaje się dzisiaj 
dochód w wysokości 
blisko 600 zł, jeżeli chodzi 
o osobę samotną.
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CORAZ LŻEJSZE PORTFELE
Wyliczenia ekonomiczne są jasne: ceny 
produktów i usług konsumpcyjnych w ubie-
głym roku drastycznie wzrosły. Wzrost cen 
z grudnia 2019 w stosunku do listopada 

2019 r. wyniósł 0,6 pkt. proc. W bieżącym 
roku inflacja będzie nadal rosła, osiągając 
w pierwszym kwartale nawet 4,5 proc. Dro-
żeje transport, drożeje żywność, alkohol 
i papierosy, drożeje energia i wywóz śmieci. 
Płacąc coraz więcej za podstawowe usługi, 
Polacy rezygnują z kupowania rzeczy zbęd-
nych. Zahamowanie konsumpcji przełoży 
się na gospodarkę. Ostatecznie przełoży 
się oczywiście na sytuację najuboższych 
w Polsce, którym zasiłki nie wystarczą na-
wet na podstawowe produkty żywnościo-
we, rachunki, leki.

Zapomogi dla społeczeństwa, w tym naj-
uboższych, początkowo kojarzone były 
z poprawą statusu materialnego. Tymcza-
sem jak się okazuje, w stosunku do tych 
najuboższych jest zupełnie inaczej. Na 
przykład pomimo wprowadzenia progra-

mu prorodzinnego 500+, 
w 2018 r. skrajne ubóstwo 
w Polsce wzrosło w każdej 
grupie społecznej. Wydatki 
najuboższych rosły o wiele 
szybciej niż dochody, choć 
zupełnie inna tendencja 
panowała w zamożniej-
szych grupach społecznych. 
Wzrost cen na podstawo-
we usługi spowodował, że 
skrajne ubóstwo wkroczyło 
do wielu domów opierają-

cych swoje finanse na zasiłkach i zapomo-
gach. Na przykład w koszyku spożywczym 
w 2016 r. za wspomniane 500+ znaleźliby-
śmy o wiele więcej podstawowych produk-
tów spożywczych niż w 2020 r.

PONIŻEJ MINIMUM
Na sytuację finansową najuboższych skła-
da się dzisiaj poza cenami w sklepach kilka 
istotnych czynników. Wśród nich znajdzie-
my wynagrodzenie za pracę oscylujące za-
zwyczaj wokół najniższej krajowej, głodowe 

emerytury oraz system zasiłków i wsparcia 
rzeczowego dla najbardziej potrzebują-
cych. Za minimum egzystencji w Polsce 
uznaje się dzisiaj dochód w wysokości bli-
sko 600 zł, jeśli chodzi o osobę samotną, 
oraz około 1600 zł w przypadku czterooso-
bowej rodziny (dwoje dorosłych plus dwoje 
dzieci). Często średni dochód nie przekracza 
nawet połowy tej kwoty. Co oczywiste – do-
chód po odjęciu kosztów życia czasami zo-
stawia drastycznie niskie kwoty na przykład 
na wyżywienie. Po odjęciu od kwoty docho-
du rachunków, leków, kredytów itd., wielu 
Polakom pozostaje parę złotych dziennie na 
wszystkie życiowe potrzeby.

CHOROBA, RODZINA WIELO-
DZIETNA, WIEK
Rodzin, w których któryś z członków choru-
je, tracąc jednocześnie pracę lub wymagając 
stałej opieki innego krewnego, z roku na rok 
przybywa. W 2019 r. było ich aż o 400 tys. 
więcej niż w 2018. Liczba dzieci w rodzi-
nach cierpiących skraje ubóstwo to wspo-
mniane około 420 tys. Programem ochrony 
przed niedożywieniem objętych jest w całej 
Polsce 700 tys. dzieci i młodzieży pomiędzy 
6. a 18. rokiem życia. W najbliższych la-
tach na progu ubóstwa znajdą się właśnie 
najczęściej rodziny z dziećmi. Winne będą 
niewystarczające w stosunku do inflacji 

świadczenia – i nie chodzi tylko o 500+, 
ale przede wszystkim o wysokość zasił-
ku rodzinnego, który od lat jest taki sam. 
Wynosi 95 zł na dziecko poniżej 5 lat, 124 zł 
na dziecko w wieku 5–18 lat oraz 135 zł 
na uczące się dziecko do 24. roku życia. 
Najtrudniej za wzrostem inflacji nadążyć 
seniorom powyżej 65. roku życia – bardzo 
często ich całościowy dochód (na wszyst-
kie potrzeby) nie przekracza 19 zł na dzień. 
Konsekwencją są oczywiście niedożywienie, 
wychłodzenie, zwiększona zachorowalność.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Jeszcze inną grupą społeczną, bardzo czę-
sto pozbawianą minimum wsparcia i uwa-
gi w debacie publicznej, a tym bardziej 
we wspomożeniu finansowym, są osoby 
niepełnosprawne i ich rodziny. W Polsce 
żyje około 2,5–3 mln osób z orzeczony-
mi niepełnosprawnościami, choć osób, 
które również zmagają się z utratą pełnej 
sprawności, może być nawet o 3–4 miliony 
więcej. Powodem jest brak odpowiednich 
zaświadczeń o niepełnosprawności – nie-
którzy chorzy wcale się o nie nie ubiega-
ją, inni latami walczą o prawo do dodat-
kowych świadczeń. Najczęściej przyczyną 
niepełnosprawności w Polsce są choroby 
neurologiczne, układu krążenia, narządów 
ruchu. Rodzice dzieci niepełnosprawnych 
otrzymują zasiłek pielęgnacyjny w wysoko-
ści blisko 1600 zł. Opiekunowie dorosłych 
niepełnosprawnych dostają świadczenie 
blisko trzy razy mniejsze. Przy wydatkach 
na opiekę nad osobą niepełnosprawną 
oraz zazwyczaj przy niemożności podjęcia 

zatrudnienia przez opiekunów – stawki na 
utrzymanie się takich rodzin wydają się 
wyjątkowo niskie, dlatego większość z nich 
zmaga się z trudną sytuacją finansową, 
a często także z ubóstwem.

BEZROBOCIE, BEZDOMNOŚĆ, 
PRZYPADKI LOSOWE
Inną grupą społeczną, w której dominuje 
bieda, są bezrobotni. Dzisiaj pracę może 
mieć każdy, kto wystarczająco mocno jej 
chce, lecz niestety często w połączeniu 
z różnymi sytuacjami ży-
ciowymi, uzależnieniami 
czy wypadkami losowymi 
nie każdy jest w stanie ją 
utrzymać. Takie specyficz-
ne sytuacje to na przykład 
wypadki  samochodowe 
(w których giną żywiciele 
rodzin), utonięcia, pożary, 
samobójstwa… Prawie po-
łowa rodzin w Polsce nie ma 
żadnych oszczędności i w ta-
kich tragicznych sytuacjach 
życiowych zostaje bez środ-
ków do życia. Często rów-
nież długi i liczne kredyty 
uniemożliwiają wyjście poza 
granicę biedy, a rosnące odsetki i kary tylko 
zaogniają fatalną sytuację. Skrajną formę 
ubóstwa prezentują również bezdomni, 
których dzisiaj jest w Polsce około 30 tys.

OKRUCHY POMOCY
Wiele programów rządowych nie nadąża za 
tempem rozwoju problemu, jakim jest sze-
rzenie się ubóstwa. Wymogi proceduralne, 
niewystarczające debaty, priorytety gospo-
darcze, a nie społeczne, powodują, że odgór-
na pomoc jest dla większości osób dotknię-
tych problemem ubóstwa niewystarczająca.

Jest natomiast wiele wspa-
niałych inicjatyw oddolnych, 
które potrafią wyjść daleko 
poza ograniczenia rządzą-
cych i działać cuda. Niestety, 
w morzu potrzeb nie jest ich 
oczywiście wystarczająco, 
ale są świetnymi przykłada-
mi tego, jak z odrobiną serca 
można odmienić czyjś los.

Takie inicjatywy jak banki 
żywności, miejskie jadłodzielnie czy zosta-
wianie paragonów na posiłki w restaura-
cjach dla najuboższych może nie stanowią 
znaczącego odsetku w kwestii wyżywienia 
najuboższych, ale są nagłaśniane. Powodu-

           a co dzień w Polsce nie wi-
dzimy biednych ludzi. Tymczasem 
zmiany zachodzące w naszym kraju 
powodują, że z roku na rok coraz 
więcej osób przekracza próg ubó-
stwa. Ceny poszły w górę, najniż-
sze pensje nie są w stanie za nimi 
nadążyć, a indywidualne problemy 
i niesprzyjające okoliczności przy-
czyniają się do poszerzania w spo-
łeczeństwie zjawiska biedy.

Problem ubóstwa w Polsce 
dotyczy dzisiaj ponad 
2 mln osób. Wśród nich 
jest około 420 tys. dzieci 
i około 270 tys. seniorów.

ją, że coraz więcej osób zaczyna zauważać 
problem i często włącza się w jego lokalne 
wyeliminowanie. Akcje takie jak na przy-
kład Szlachetna Paczka, obejmujące całą 
Polskę i prężnie działające od kilku dobrych 
lat, są także świetną alternatywą dla spo-
łecznej znieczulicy. Prężnie działające fun-

dacje charytatywne, które zbierają niepo-
trzebne rzeczy i rozdają je potrzebującym, 
są także świetną alternatywą pomocy dla 
takich osób. Fundacje nagłaśniające pro-
blem osób z niepełnosprawnościami rów-
nież czynią wiele dobrego. Są także grupy 
internetowe, na których można oddać 
potrzebującym wszystko, czego już nie bę-
dziemy potrzebowali, a co spokojnie może 
być nadal użytkowane.

Najważniejsze jednak wydaje się, żeby 
właśnie zwykły człowiek zaczął dostrzegać 
ubogich wokół siebie. Mając często za dużo 
jedzenia, niepotrzebne ubrania czy sprzęty, 
wcale nie musi silić się na wielkie wydatki 
finansowe na rzecz ubogich. Czasem wy-
starczy właśnie coś oddać bezinteresownie, 
żeby sytuacja biednego nieco się poprawi-
ła. Im więcej będzie osób, które chętnie 
podzielą się tym, czego już nie potrzebu-
ją, czego nie używają, tym chętniej osoby 
potrzebujące będą traktowały taką pomoc 
jako naturalną. Nie od razu taka postawa 
trafi oczywiście na forum rządowe i wymusi 
zmiany, ale na pewno jest dobrym krokiem 
w kierunku poprawy sytuacji najuboższych, 
z którą wadliwy system zasiłków i zapomóg 
nie jest sobie w stanie poradzić.

Ewelina Wolna-Olczak

Za minimum egzystencji 
w Polsce uznaje się dzisiaj 
dochód w wysokości 
blisko 600 zł, jeżeli chodzi 
o osobę samotną.



Szczyt na wStecznym biegu
W grudniu odbył się 25. szczyt klimatycz-
ny w Madrycie (COP 25). Podobnie jak 
rok wcześniej w Katowicach, tak i tym ra-
zem celem było dopracowanie szczegółów 
wdrożenia w życie postanowień paryskich 
z 2015 r. O ile jednak w 2018 r. podjęto 
w krótkim czasie wiele decyzji, które nakła-
dały liczne zobowiązania na wszystkie kraje 
biorące udział w rozmowach, o tyle teraz 
nie ustalono żadnych istotnych działań. 
Szczyt rozczarował, a brak porozumienia 
między jego członkami wzbudził wątpliwo-
ści co do wspólnego interesu wszystkich 
krajów w ochronie planety.

zANIeDBANe emiSJe
Porozumienie paryskie z 2015 r. zakłada-
ło ograniczenie globalnego ocieplenia do 
+2  st. C, a nawet do 1,5 st. C do końca tego 
stulecia. Kolejne szczyty klimatyczne mia-
ły doprecyzować działania, które pomogą 
ten cel osiągnąć. Jednak ostatni szczyt nie 
przyniósł zbyt wielu rozwiązań i większość 
problemów przerzucił na kolejny rok, co 
w praktyce, przy obecnym tempie emisji, 
może oznaczać coraz bliższe +3 st. C do koń-
ca XXI w. Zamiast iść do przodu w prężnych 
rozwiązaniach, robimy wielki krok wstecz.

Głównym punktem, który COP25 miał do-
precyzować, był system handlu emisjami. 
Wszystkie kraje miały przyczynić się naj-
pierw do powstrzymania wzrostu, a na-
stępnie do redukcji koncentracji gazów cie-
plarnianych w atmosferze. Efekt miał mieć 
charakter globalny i realnie wpłynąć na sy-
tuację klimatyczną planety. Niestety wsku-
tek niepodjęcia na szczycie konkretnych 
decyzji w tym kierunku, oddala się wizja 
neutralności węglowej wszystkich krajów 
świata do 2050 r.

Państwa, które nie chcą się dostosować do 
wymogów, to np. Chiny i Indie. Różną in-
terpretację wymogów ograniczenia emisji 
przedstawiają także np. Arabia Saudyjska, 
Brazylia, Australia. Zatem wielkie kraje, 
odpowiedzialne za ogromną ilość dwutlen-

ku węgla wysyłanego do atmosfery, uni-
kają działań na korzyść klimatu, dając tym 
samym furtkę mniejszym państwom do 
ignorowania zapisów z Paryża w 2015 r. 
Z tego też wynikała bierność tegorocznych 
rozmów. Wewnętrzne konflikty przyćmiły 
faktyczny cel szczytu i osiągnięcie porozu-
mienia na wielu płaszczyznach.

BRaK  
KLimatycznycH  
amBIcJi
Nie podjęto także innych ważnych decyzji, 
na przykład nie określono ram czasowych 
dla planów związanych z realizacją porozu-
mienia paryskiego. Nie ustalono formularzy 
potrzebnych do raportowania emisji ani 
przelicznika dla gazów cieplarnianych. Za-
zwyczaj na każdym szczycie klimatycznym 
podejmuje się kilkadziesiąt kluczowych de-
cyzji. W Madrycie nie podjęto nie tylko tych 
najważniejszych i palących, ale nawet… 
wszystkich proceduralnych. Po katowickim 
COP24 wydawało się, że na grudniowym 
szczycie dojdzie tylko do kosmetycznych 
poprawek dotychczasowych ustaleń oraz 
że ewentualnie podniesiona zostanie kwe-
stia wdrożenie większych ambicji klima-
tycznych. Uważa się, że decyzja dotycząca 
tych ambicji była kluczowa dla madryckie-
go szczytu. Okazuje się jednak ogólnikowa 
i pozbawiona konkretów, nie wniesie więc 
tak naprawdę niczego nowego w dotych-
czasowe działania rządów. W praktyce 
okazało się więc, że COP25 nie popchnął 
przepisów do przodu, a raczej zahamował 
niezbędne działania na kolejny rok.

euROPeJSKI  
zIeLOny ŁaD
Szczyt klimatyczny w Madrycie miał przy-
nieść konkrety w walce z emisjami na ca-

łym świecie. Jednocześnie w kontekście 
kontynentalnym Unia Europejska opraco-
wywała Europejski Zielony Ład, czyli zbiór 
realnych pomysłów na kontynentalną neu-
tralność dla klimatu. Polski rząd sprzeciwił 
się jego założeniom i nie włączył się w roz-
wój tej inicjatywy, choć ma ona szansę wy-
wrzeć realny wpływ na decyzje klimatycz-
ne we wszystkich krajach Europy.

Europejski Zielony Ład to plan, zgodnie 
z którym Europa miałaby się stać pierw-
szym kontynentem na świecie neutralnym 
dla klimatu. Do roku 2050 kraje europej-
skie miałyby m.in. znacząco obniżyć emisje 
oraz zainwestować w nowatorskie badania 
oraz ochronę środowiska naturalnego na 
kontynencie. Dzięki inwestycjom w eko-
technologie oraz zrównoważoną gospo-
darkę szansa na osiągnięcie neutralności 
klimatycznej realnie by wzrosła, a wspól-
ne zaangażowanie wszystkich członków 
wspólnoty byłoby gwarantem powo-
dzenia. Jeśli chodzi o gospodarkę, jako 
pierwsze uległyby transformacji: sektor 
transportu oraz energetyczny, budowlany, 
tekstylny, chemiczny, teleinformatyczny, 
ale oczywiście także rolnictwo. Działa-
nia byłyby wprowadzane stopniowo, ale 
powinny obejmować całe społeczeństwa 
i regiony, tak aby żaden nie został pomi-
nięty we wprowadzanych innowacjach. 
Poprawa klimatu miałaby się jednocześnie 
przełożyć na poprawę stanu zdrowia oby-
wateli i jakości ich życia.

Przy całym negatywnym wydźwięku 
25. szczytu klimatycznego założenia Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu dają pewną 
nadzieję, że jednak w najbliższym czasie 
w Europie będzie się działo wiele dobrego 
w kontekście poprawy sytuacji klimatycz-
nej. Szkoda tylko, że hamulcem zmian bę-
dzie akurat Polska, która razem z Czechami 
i Węgrami wstrzymuje zbiorowe działania 
całej wspólnoty na rzecz poprawy warun-
ków klimatycznych i środowiskowych całe-
go kontynentu.

Ewelina Wolna-Olczak
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Kiedyś wystarczało mieć pracę. Dziś chce 
się mieć taką pracę, która będzie przyno-
sić satysfakcję oraz – co ważne – nie będzie 
przeszkadzać w życiu rodzinnym ani szko-
dzić zdrowiu. Zjawisko work-life integra-
tion, czyli przenikania się życia zawodowe-
go z prywatnym, jest współcześnie czymś 
typowym, od czego nie możemy uciec. Jed-
nak możemy spróbować zachować równo-
wagę między pracą a całą resztą życia.

BURN OUT, BORE OUT, 
BROWN OUT
O tym, jak ważne są w dzisiejszych czasach 
praca i kariera zawodowa oraz w jaki spo-
sób odciskać się mogą na sferze życia ro-
dzinnego i osobistego, świadczą pojawiają-
ce się wśród pracowników dysfunkcje typu 
burn out, bore out czy brown out. Wszyst-
kie one powodują, że efektywność pra-
cy – pomimo komputeryzacji, robotyzacji 
i globalizacji – wcale nie jest aż tak wysoka, 
a nieobecności w pracy częste. 

O zjawisku burn out, czyli wypale-
nia zawodowego, słyszeli na pewno 
wszyscy. Fizyczna i psychiczna niechęć do 
wypełniania obowiązków zawodowych 
jest niemalże chorobą cywilizacyjną. Z ko-
lei bore out opisuje zjawisko nudy w pracy, 
spowodowane monotonią wykonywanych 
zadań, brakiem zainteresowania tym, co się 
robi, oraz brakiem wyzwań zawodowych. 
Stosunkowo nowe jest pojęcie brown out, 
czyli odczuwanie braku sensu obowiązków 
zawodowych. Pracownik nie chce się czuć 
kimś, kto ma tylko przynosić dochody i je-
dynie z tego tytułu jest oceniany i doce-
niany. Szczególnie jeśli wykonywana praca 

wydaje się mało ciekawa i mało przydat-
na. Często pojawia się rozdźwięk między 
oczekiwaniami pracodawcy a wartościami 
wpisanymi w etos pracy lub przedsiębior-
stwa. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy 
pracownik banku zobligowany jest przez 
dyrekcję do proponowania sprzedaży pro-
duktu bankowego wszystkim klientom, 
a dodatkowo nagradzany premią za efek-
tywność. Tymczasem doskonale wie, że dla 
części klientów proponowane rozwiązanie 
nie jest odpowiednie, a dla tych o małych 
dochodach okaże się wręcz szkodliwe. 

WORK-LIFE 
INTERGATION...
Jeszcze kilkanaście, a na pewno kilkadzie-
siąt lat temu praca zawodowa kończyła się 
wraz z opuszczeniem miejsca pracy. Od ta-
kiej chwili rozpoczynał się czas wolny, który 
można było poświęcić obowiązkom rodzi-
cielskim, doskonaleniu się, hobby – czyli 
zupełnie prywatnym sprawom. Jednak 
postęp technologiczny, czyli dostępność 
telefonów – najpierw stacjonarnych, a po-
tem komórkowych – a wreszcie interne-
tu, spowodował wielkie zmiany. Obecnie 
przenikanie się, a nawet zacieranie granic 
między sferą zawodową i prywatną zauwa-
ża 80 proc. Polaków, a połowa przyznaje, 
że problem dotyczy ich bezpośrednio. Ale 
oczywiście zjawisko to obejmuje wszyst-
kich członków społeczeństw rozwiniętych.

Pracodawca oczekuje, że pracownik bę-
dzie dostępny online także w swoim czasie 
wolnym, by odbierać służbowe e-maile 
i telefony oraz przygotowywać się do wy-
pełniania zadań zawodowych. Pracownicy 

coraz chętniej wybierają możliwość pracy 
zdalnej lub dostosowują godziny pracy do 
życia prywatnego. W trakcie pracy mają 
możliwość rozmów z rodziną i robienia 
zakupów przez internet, nie mówiąc już 
o przeglądaniu wiadomości niekoniecznie 
związanych z pracą czy wykorzystywaniu 
urządzeń biurowych, na przykład drukarki, 
do prywatnych celów. 

Elastyczność jest dziś słowem kluczem. Im 
młodsze pokolenie, tym łatwiej i chętniej 
zgadza się na integrację życia zawodowego 
z prywatnym. Milenialsi są wielozadanio-
wi, łatwiej sobie radzą z wykonywaniem 
wielu czynności jednocześnie, a także lubią 
włączać się w akcje charytatywne. Mniej 
więcej wygląda to tak, że dzień pracy nie 
jest określony od – do. Wykonuje się pra-
cę w dowolnym czasie w ciągu dnia, robiąc 
przerwy na obowiązki rodzinne, odpoczy-
nek i inne zajęcia. Wiele razy i w różnych 
porach powraca się do spraw zawodo-
wych. Dużó zależy od pracodawcy, rodza-
ju pracy, aktualnej sytuacji zawodowej czy 
rodzinnej oraz od charakteru pracownika. 

...A MOŻE WORK-LIFE 
BALANCE?
Starsi pracownicy oraz osoby dłużej obecne 
na rynku pracy są raczej zwolennikami wy-
znaczenia ściślejszych granic między pracą 
a czasem wolnym. Wolą zachować równo-
wagę: odłączyć się od telefonu służbowego 
i nie odpowiadać na służbowe e-maile po 
godzinach pracy. Chcą odciąć się od spraw 
zawodowych – nie tylko nie przynosić pra-
cy do domu, ale i o niej nie myśleć, co oczy-
wiście nie jest wcale łatwe. Naturalnie tu 

PRACA – DOM 

GAZETKA

c z y l i  j a k  z a c h o w a ć  r ó w n o w a g ę

14





GAZETKA

też rodzi się pytanie o to, jak ma wyglądać 
taka równowaga. Czy to ma być pół na pół, 
czyli po równo czasu i energii na sprawy 
zawodowe i prywatne? A może optymalne 
zintegrowanie czasu pracy z obowiązkami 
rodzinnymi i wymogami towarzyskimi? 
Czyli, gdy jest taka potrzeba, możemy pra-
cować długo i poświęcać się pracy zawo-
dowej maksymalnie, a w spokojniejszych 
okresach – mieć więcej wolnego czasu na 
resztę życia. 

Work-life balance to także stan spójności 
między naszymi oczekiwaniami i wyzna-
wanymi wartościami a celami i zasadami, 
jakimi kieruje się firma, w której pracuje-
my. Jeśli wybierając odpowiedni dla nas 
schemat, poczujemy komfort psychiczny, 
to znaczy, że trafiliśmy w dziesiątkę. Wie-
lopokoleniowość zespołów pracowników 
sprawia, że ich potrzeby są zróżnicowane, 
więc dobry pracodawca powinien umieć 
dostosować pracę do danej grupy i jej 
oczekiwań. Work-life balance jest posze-
rzeniem koncepcji work-life blending, czyli 
umiejętnego łączenia pracy z zaintereso-
waniami i pasjami oraz sprawami życia co-
dziennego. Pracodawcy sami zauważyli, że 
ilość przepracowanych godzin nie przekła-
da się jednoznacznie na efektywność czy 
kreatywność pracowników. A wprost prze-
ciwnie – osoby przemęczone wielogodzin-
ną pracą są coraz mniej zaangażowane. 

ZAGROŻENIA
Elastyczna organizacja pracy przynosi nie 
tylko korzyści, ale i łączy się z pewnymi 
zagrożeniami. Pracownicy nie mogą zna-
leźć równowagi między życiem zawodowym 
i prywatnym. Po pierwsze trudno ustalić wy-
raźną granicę między obu strefami. Po dru-
gie – bycie dostępnym zaburza odpoczynek 
i negatywnie wpływa na relacje z bliskimi. 
Po trzecie – wpływa na stan samopoczucia. 
Pojawia się zmęczenie fizyczne i psychiczne 
na myśl, że jest się cały czas w pracy. Do tego 

dochodzi brak skupienia na teraźniejszości, 
gdy myślimy o czekających na nas jeszcze 
obowiązkach zawodowych. Ponieważ ta 
sama przestrzeń – mieszkanie – jest zarów-
no naszym miejscem pracy, jak i domem, 
można czuć się rozdrażnionym z powodu 
zamknięcia w ograniczonej i niezmiennej 
przestrzeni. Niełatwo jest również przeska-
kiwać z roli pracownika do roli domownika 
i na odwrót, zachowując przy tym koniecz-
ną koncentrację na zadaniach wiążących się 
z obu rolami. 

JAK ZACHOWAĆ 
RÓWNOWAGĘ?
Odnalezienie równowagi między pracą 
i karierą a życiem rodzinnym, towarzyskim, 
w tym także odpoczynkiem i rozrywką, nie 
jest zadaniem łatwym. Ale nie jest niemoż-
liwe. Jakie rozwiązania mogą ułatwić osią-
gnięcie równowagi?

	Ò  Praca zdalna – oczywiście nie każdy 
pracownik ma taką możliwość, jednak 
sporo osób może skorzystać z propozy-
cji przeniesienia się z biura w domowe 
zacisze na 1–2 dni w tygodniu. Łatwiej 
zaprogramować wtedy rodzinne obo-
wiązki i więcej czasu spędzić z bliskimi.

	Ò  Elastyczne godziny pracy – sprzyjają 
efektywności i pozwalają ułożyć do-
mowy grafik tak, by stres związany 
z opanowaniem wszystkich spraw nie 
zakłócał pracy. Ważne jest, by umieć 
skoncentrować się na danym zadaniu, 
aby wypełniać swoje obowiązki jak 
najlepiej.

	Ò  Możliwość  przyprowadzania  do  pra-
cy  zwierząt – nie od dziś wiadomo, 
że obecność zwierząt podnosi morale 
i ułatwia życie ich właścicielom.

	Ò  Promowanie  aktywności  fizycznej 
oraz dbanie o zdrowie pracowników 
– sprawność fizyczna oraz dobry stan 

zdrowia pozwalają podołać obowiąz-
kom zawodowym. Dlatego też do-
brzy pracodawcy zachęcają swoich 
pracowników do uprawiania sportu, 
wręczając im darmowe karty wstępu 
na basen czy siłownię, umożliwiają im 
korzystanie z prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych, a nawet pozwalają na 
wyjazdy na zawody sportowe.

	Ò  Zlokalizowanie  biura  w  okolicy  do-
godnej  dla  pracowników – nikt nie 
lubi tracić wielu godzin na dojazd do 
pracy ani stać w korkach. Także wygląd 
pomieszczeń biurowych ma wpływ na 
wydajność pracy, więc odchodzi się od 
pomysłów typu otwarta przestrzeń na 
rzecz bardziej kameralnych rozwiązań.

CO ZROBIĆ, BY SAMEMU 
MIEĆ WIĘKSZY WPŁYW 
NA ZACHOWANIE 
RÓWNOWAGI  
PRACA – DOM?
	Ò  W czasie przeznaczonym na pracę 

maksymalnie skup się na obowiązkach 
zawodowych, a w czasie spędzanym 
z bliskimi – odłącz się od spraw zawo-
dowych.

	Ò  Zaplanuj czas na odpoczynek, wyjścia, 
wycieczki, spotkania z rodziną i znajo-
mymi – i tego planu się trzymaj. Regu-
larnie wyjeżdżaj na urlop.

	Ò  Nagradzaj się, czyli sprawiaj sobie 
drobne przyjemności w czasie wol-
nym. Zrób wtedy coś, na co nie masz 
czasu w zapracowanym tygodniu.

	Ò  Znajdź coś, co pozwala ci się odstre-
sować – czytanie, sport, robótki ręcz-
ne itp., i poświęcaj tej czynności kilka 
chwil dziennie. 

Sylwia Maj
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Opadły mgły i miasto ze snu się budzi... 
Nie, nie! To nie był sen, chociaż 28. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Brukseli był wręcz baśniowy! Opowiedz-
my więc tę baśń od początku. Nie tak daw-
no temu poznaliśmy tajemniczego jeszcze 
wtedy człowieka. Jacek, bo o nim mowa, 
wraz ze swoją żoną Magdą postanowili 
wesprzeć Orkiestrę, oddając do naszej dys-
pozycji swój lokal De Ul� eme Hallucina� e. 
Kto był, ten wie – miejsce piękne, tajem-
nicze, a jednak pełne pozytywnej energii, 
które zostało wypełnione miłością około 
3000 odwiedzających nas gości. 

Podczas tegorocznej edycji można było zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, 
zrobić wystrzałową fryzurę, pomalować 
twarz, przystroić pierniki, zrobić wyjątkowy 
kolaż w stylu kubistycznym lub posmakować 
prawdziwej cukrowej waty. Zainteresowani 
mogli nauczyć się podstaw pierwszej po-
mocy czy wystukać na bębnach WOŚP-owy 
rytm podczas warsztatów muzycznych. Po-
nadto każda strudzona dusza mogła liczyć 
na masaż relaksacyjny czy pielęgnację dło-
ni, a nawet zbadać swoje BMI i otrzymać 
wskazówki żywieniowe. Cuda! Cuda! Lote-
ria, a w niej każdy los wygrywał! Ale tu baśń 
dopiero się zaczyna, bo w pewnym momen-
cie odwiedzili nas wspaniali goście: Myszka 
Miki, Kaczor Donald oraz, rzecz nieprawdo-
podobna, żołnierze Imperium Galaktyczne-
go z „Gwiezdnych wojen”. 
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W tym roku też nie zabrakło muzyki. W nie-
dzielę zagrały dla nas cztery zespoły: ży-
wiołowi Sepagraf, porywający Sodasoul, 
radośni Wiewiórka na Drzewie i gwiazda 
wieczoru – absolutnie charyzmatyczni i po-
rywający serca publiczności Farben Lehre. 
Ten legendarny już zespół przyjechał do nas 
z Płocka dzięki wsparciu pana posła do Par-
lamentu Europejskiego Andrzeja Halickiego. 

Kiedy w restauracji temperatura rosła z go-
dziny na godzinę, nasi dzielni wolontariusze 
zbierali pieniądze do puszek na ulicach Bruk-
seli. A pogoda, jak pamiętamy, tego dnia ni-
kogo nie rozpieszczała. Dlatego też wielkie 
brawa dla nich! Z samych tylko puszek udało 
nam się uzbierać ponad 20 tys. euro! 

Skoro już zaczynamy odkrywać wynik 28. Fi-
nału, nie możemy pominąć tradycyjnej piąt-
kowej licytacji. W tym roku, jak i w poprzed-
nich, odbyła się ona w hotelu Alo� , gdzie 
wystąpili m.in.: utalentowany Mateusz Mę-
drala z Antwerpii, JoBee Project, North of 
the Lake z międzynarodowym składem i wy-
miatający kwartet z Finlandii – Kaikki Kay. 
Podczas piątkowej licytacji padły rekordowe 
sumy: 1500 euro za kolację z panem pre-
mierem Jerzym Buzkiem, książka Donalda 
Tuska z autografem i dedykacją za 600 euro 
czy kolacja dla czterech osób w De Ul� eme 
Hallucina� e za 800 euro! A piątkowy wynik 
ruszył z posad ziemię: 14 602,94 euro, abso-
lutny rekord wszech czasów! 

Warto również wspomnieć, że tak w piątek, 
jak i w niedzielę nasi wolontariusze odpo-
wiedzialni za sklepik mieli pełne ręce roboty. 
Można było tam znaleźć wiele unikatowych 
gadżetów – poduszki, magnesy, breloczki, 
ale i słynne brukselskie znaczki pocztowe, 
kubki oraz koszulki zaprojektowane specjal-
nie na brukselski Finał. Trzeba przyznać, iż 
te właśnie koszulki cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem: w kształt brukselskiego 
Mannekena Pisa wpisany został tekst pio-
senki zespołu VooVoo, którego motyw mu-
zyczny stał się hymnem WOŚP. 

Koszulki z tym motywem nosili również nasi 
dzielni wolontariusze oraz bohaterski Bruk-
selski Patrol, który czuwał nad prawidłowym 
przebiegiem Finału. To właśnie oni (zielone 
koszulki) w pocie czoła przez cały dzień nie-
złomnie wspierali nas wszystkich pomocą 
i uśmiechem. Wszyscy oni – wolontariusze 
i Brukselski Patrol – byli prawdziwymi bohate-
rami tego baśniowego weekendu, który osta-
tecznie przyniósł nam ponad... 50 tys. euro! 
Tak! Dokładny wynik podamy już wkrótce, ale 
już dziś możemy śmiało podać tę kwotę. 

Nie udałoby się nam tego dokonać, gdyby 
nie wsparcie naszych cudownych sponso-
rów. Pierwszy raz zagrali z nami Coca-Cola 
Belgium, Lindemans, Gaweł Group, Woje-
wództwo Pomorskie i EmpireGroup, ponad-
to nasi starzy przyjaciele: Magabel, Kubala, 
Belgica, Polskie Centrum Kształcenia im. 

Jana Pawła II, hotel Alo�  Schuman, Gazet-
ka, Photo-Booths.be, Jowita Sokołowska, 
Meta4, Save Insurance, Emigra� on Project, 
zawsze nas wspierające Województwo Za-
chodniopomorskie i wspomniana na począt-
ku restauracja De Ul� eme Hallucina� e. Je-
steście wszyscy naszymi dobrymi duchami. 
Macie wspaniałe serca! Dziękujemy Wam 
serdecznie w imieniu naszym i wszystkich 
maluchów, które uda się uratować. 

Pamiętajmy jednak, że niezależnie od zebra-
nej sumy wynik zawsze będzie piękny, bo 
najważniejsze jest to, że byliśmy razem. Ta 
niesamowita aura, która się unosiła pod-
czas Finału, jest wartością największą. Nasz 
sztab tworzymy jako grono zgranych przyja-
ciół. Znamy się, rozumiemy bez słów i pój-
dziemy za sobą w ogień. W niedzielę czu-
liśmy to samo z naszymi wolontariuszami 
i Patrolem, a także czuliśmy ogromną więź, 
która splotła nas podczas całego dnia Fina-
łu. Bo jak śpiewał zespół Sepagraf: „Chociaż 
słońce nie świeci, my tu, w Brukseli, umie-
my się cieszyć, umiemy grać razem; nasze 
serca gorące, a każde z nich jest gorętsze 
niż słońce”. Dziękujemy Wam wszystkim 
za Wasze serca, z których zbudowaliśmy 
wspaniałą rzecz! SIEMA! 

Sztab WOŚP w Brukseli #5409

facebook.com/wospbruksela 
www.wosp.be
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Kto był, ten wie – miejsce piękne, tajem-
nicze, a jednak pełne pozytywnej energii, 
które zostało wypełnione miłością około 
3000 odwiedzających nas gości. 

Podczas tegorocznej edycji można było zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, 
zrobić wystrzałową fryzurę, pomalować 
twarz, przystroić pierniki, zrobić wyjątkowy 
kolaż w stylu kubistycznym lub posmakować 
prawdziwej cukrowej waty. Zainteresowani 
mogli nauczyć się podstaw pierwszej po-
mocy czy wystukać na bębnach WOŚP-owy 
rytm podczas warsztatów muzycznych. Po-
nadto każda strudzona dusza mogła liczyć 
na masaż relaksacyjny czy pielęgnację dło-
ni, a nawet zbadać swoje BMI i otrzymać 
wskazówki żywieniowe. Cuda! Cuda! Lote-
ria, a w niej każdy los wygrywał! Ale tu baśń 
dopiero się zaczyna, bo w pewnym momen-
cie odwiedzili nas wspaniali goście: Myszka 
Miki, Kaczor Donald oraz, rzecz nieprawdo-
podobna, żołnierze Imperium Galaktyczne-
go z „Gwiezdnych wojen”. 
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W tym roku też nie zabrakło muzyki. W nie-
dzielę zagrały dla nas cztery zespoły: ży-
wiołowi Sepagraf, porywający Sodasoul, 
radośni Wiewiórka na Drzewie i gwiazda 
wieczoru – absolutnie charyzmatyczni i po-
rywający serca publiczności Farben Lehre. 
Ten legendarny już zespół przyjechał do nas 
z Płocka dzięki wsparciu pana posła do Par-
lamentu Europejskiego Andrzeja Halickiego. 

Kiedy w restauracji temperatura rosła z go-
dziny na godzinę, nasi dzielni wolontariusze 
zbierali pieniądze do puszek na ulicach Bruk-
seli. A pogoda, jak pamiętamy, tego dnia ni-
kogo nie rozpieszczała. Dlatego też wielkie 
brawa dla nich! Z samych tylko puszek udało 
nam się uzbierać ponad 20 tys. euro! 

Skoro już zaczynamy odkrywać wynik 28. Fi-
nału, nie możemy pominąć tradycyjnej piąt-
kowej licytacji. W tym roku, jak i w poprzed-
nich, odbyła się ona w hotelu Alo� , gdzie 
wystąpili m.in.: utalentowany Mateusz Mę-
drala z Antwerpii, JoBee Project, North of 
the Lake z międzynarodowym składem i wy-
miatający kwartet z Finlandii – Kaikki Kay. 
Podczas piątkowej licytacji padły rekordowe 
sumy: 1500 euro za kolację z panem pre-
mierem Jerzym Buzkiem, książka Donalda 
Tuska z autografem i dedykacją za 600 euro 
czy kolacja dla czterech osób w De Ul� eme 
Hallucina� e za 800 euro! A piątkowy wynik 
ruszył z posad ziemię: 14 602,94 euro, abso-
lutny rekord wszech czasów! 

Warto również wspomnieć, że tak w piątek, 
jak i w niedzielę nasi wolontariusze odpo-
wiedzialni za sklepik mieli pełne ręce roboty. 
Można było tam znaleźć wiele unikatowych 
gadżetów – poduszki, magnesy, breloczki, 
ale i słynne brukselskie znaczki pocztowe, 
kubki oraz koszulki zaprojektowane specjal-
nie na brukselski Finał. Trzeba przyznać, iż 
te właśnie koszulki cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem: w kształt brukselskiego 
Mannekena Pisa wpisany został tekst pio-
senki zespołu VooVoo, którego motyw mu-
zyczny stał się hymnem WOŚP. 

Koszulki z tym motywem nosili również nasi 
dzielni wolontariusze oraz bohaterski Bruk-
selski Patrol, który czuwał nad prawidłowym 
przebiegiem Finału. To właśnie oni (zielone 
koszulki) w pocie czoła przez cały dzień nie-
złomnie wspierali nas wszystkich pomocą 
i uśmiechem. Wszyscy oni – wolontariusze 
i Brukselski Patrol – byli prawdziwymi bohate-
rami tego baśniowego weekendu, który osta-
tecznie przyniósł nam ponad... 50 tys. euro! 
Tak! Dokładny wynik podamy już wkrótce, ale 
już dziś możemy śmiało podać tę kwotę. 

Nie udałoby się nam tego dokonać, gdyby 
nie wsparcie naszych cudownych sponso-
rów. Pierwszy raz zagrali z nami Coca-Cola 
Belgium, Lindemans, Gaweł Group, Woje-
wództwo Pomorskie i EmpireGroup, ponad-
to nasi starzy przyjaciele: Magabel, Kubala, 
Belgica, Polskie Centrum Kształcenia im. 

Jana Pawła II, hotel Alo�  Schuman, Gazet-
ka, Photo-Booths.be, Jowita Sokołowska, 
Meta4, Save Insurance, Emigra� on Project, 
zawsze nas wspierające Województwo Za-
chodniopomorskie i wspomniana na począt-
ku restauracja De Ul� eme Hallucina� e. Je-
steście wszyscy naszymi dobrymi duchami. 
Macie wspaniałe serca! Dziękujemy Wam 
serdecznie w imieniu naszym i wszystkich 
maluchów, które uda się uratować. 

Pamiętajmy jednak, że niezależnie od zebra-
nej sumy wynik zawsze będzie piękny, bo 
najważniejsze jest to, że byliśmy razem. Ta 
niesamowita aura, która się unosiła pod-
czas Finału, jest wartością największą. Nasz 
sztab tworzymy jako grono zgranych przyja-
ciół. Znamy się, rozumiemy bez słów i pój-
dziemy za sobą w ogień. W niedzielę czu-
liśmy to samo z naszymi wolontariuszami 
i Patrolem, a także czuliśmy ogromną więź, 
która splotła nas podczas całego dnia Fina-
łu. Bo jak śpiewał zespół Sepagraf: „Chociaż 
słońce nie świeci, my tu, w Brukseli, umie-
my się cieszyć, umiemy grać razem; nasze 
serca gorące, a każde z nich jest gorętsze 
niż słońce”. Dziękujemy Wam wszystkim 
za Wasze serca, z których zbudowaliśmy 
wspaniałą rzecz! SIEMA! 

Sztab WOŚP w Brukseli #5409

facebook.com/wospbruksela 
www.wosp.be
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Teatr (z gr. théatron – ‘miejsce do ogląda-
nia’) to rodzaj sztuki widowiskowej wyko-
nywanej przez aktorów, którzy improwizu-
ją na oczach widzów lub wykonują utwór 
zaczerpnięty z repertuaru teatralnego. Wi-
dowiska teatralne wyłoniły się z obrzędów 
kultowych. Ojczyzną teatru europejskiego 
jest starożytna Grecja. To w teatrze staro-
żytnym ukształtowały się podstawowe ga-
tunki dramatyczne (tragedia, komedia) oraz 
główne rozwiązania architektury teatralnej.

Teatr to także instytucja życia kulturalnego, 
działająca jako przedsiębiorstwo państwo-
we, prywatne lub stowarzyszenie. Skupia 
zespół artystyczny i personel techniczny, 
których celem jest organizowanie i umoż-
liwianie odbioru przedstawień teatralnych. 
Współczesny teatr to organ precyzyjnie 
zorganizowany, gdzie oprócz aktora ogrom-
nego znaczenia w powstawaniu spektaklu 
nabierają funkcje reżysera, scenografa i kie-
rownika literackiego.

W zależności od repertuaru i środków wy-
razu wyróżnia się teatr dramatyczny, teatr 
muzyczny (opera, balet), pantomimę oraz 
teatr lalek. Ze względu na swój charakter 
teatr realizuje tematy trudne, teksty spo-
łeczne, awangardowe, kontrowersyjne czy 
wręcz ortodoksyjne, ale też sięga po opo-
wiastki lżejsze, komedie sytuacyjne. Wszyst-
kie widowiska łączy wspólna cecha – mają 
wartości edukacyjne i dodatkowy sens (na-
wet farsy opracowywane ku zabawie). Dzię-

ki zabiegom artystów widownia ma szansę 
zarówno śmiać się do rozpuku, jak i zreflek-
tować, poddać autorefleksji czy uronić łzy. 

Teatr i aktorzy podejmujący się trudnej roli 
występowania na scenie uczą widzów przy-
jemności, którą można czerpać z odbioru 
sztuki. Zachęcają do wzruszeń i porywów 
serca. Na scenie obnażają swoje emocje 
i proszą o to samo publiczność, która ich 
nagość uczuć obserwuje.

 
 
 

Mówią, że teatr to kościół, a spektakl – 
msza. Bo choć teatr jest niezaprzeczalną 
strefą wolności, to wizyta na jego deskach 
wymaga stosownej oprawy. Do kina wystar-
czą wygodne ciuchy i popcorn kupiony na 
szybko przy wejściu do sali. Teatr rządzi się 
innymi prawami. Jest bardziej zachowawczy 
i zdefiniowany. Tu ubiór ma fundamentalne 
znaczenie. To, co i jak nosimy, określa rangę 
wydarzenia. Zwyczajowe postrzępione jean-
sy, przeskalowane wełniane swetry i zdar-
te tenisówki idą w odstawkę. Ich miejsce 
zastępuje odzienie w klasycznej czerni lub 
granacie, uszyte z materiałów szlachetnych 
(zwłaszcza jeśli udajemy się na premierę). 
Paniom wypada przywdziać eleganckie suk-
nie, a panom nie zawadzi garnitur z wypust-
ką. Jedwabne szale dodadzą nonszalancji. 
Odzienia wierzchnie zostawiamy w szatni.

Na spektakl nie wypada przyjść spóź-
nionym. Warto więc zawczasu pomyśleć 
o miejscu parkingowym (większość teatrów 

ma siedzibę w centrach miast, stąd liczba 
miejsc zarezerwowanych dla widzów może 
być ograniczona) lub zamówić taksówkę 
(aby do przybytku sztuki wejść z gracją, 
nieśpiesznie, zwłaszcza podczas dni wietrz-
nych i deszczowych). Punktualne stawienie 
się jest wyrazem szacunku dla artystów i ca-
łego personelu technicznego, który czuwa 
nad prawidłowym przebiegiem przedsta-
wienia. Spóźnieni widzowie zostają wpusz-
czeni dopiero podczas przerwy. To żadna 
fanaberia – każdy zgrzyt czy dodatkowy 
strumień światła zaburza przebieg insceni-
zacji. Teatr to kultura żywego słowa. Nie ma 
miejsca na duble.

Bilety okazuje się bileterowi, który wska-
zuje odpowiedni rząd. Co ważne, zbliża-
jąc się do wyznaczonego krzesła, należy 
koniecznie odwrócić się tyłem do sceny 
i przodem do osób, które wcześniej zajęły 
już miejsca w naszym szeregu. Skinieniem 
głowy dziękujemy za umożliwienie przej-
ścia i nie szczędzimy serdecznych uśmie-
chów, by już na wstępie zaaplikować miły 
nastrój sąsiadom. 

Producenci spektaklów często przewidują 
czas na antrakt. To przerwa między aktami 
przedstawienia teatralnego (a także ope-
ry lub częściami koncertu muzycznego). 
Uważnie słuchajmy sygnałów, które wzy-
wają nas na miejsce. Dzwonek teatralny 
to specjalny dźwięk rozlegający się na te-
renie teatru. Oznacza zwykle początek lub 
koniec antraktu. Dawniej wydawany przez 
teatralnego woźnego za pomocą małego 
ręcznego lub mechanicznego dzwonka, 
a współcześnie coraz częściej generowany 

„Chociaż bowiem teatr dosłownie nie 
przekształci ani człowieka, ani kosmosu, 
to przecież umie jednoczyć ludzi wokół 
wielkich mitów, dążności, idei” – Anto-

nin Artaud, „Teatr i jego sobowtór”
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w sposób elektroniczny przez zestaw na-
głaśniający. Najczęściej stosuje się system 
trzech dzwonków. Pojedynczy dzwonek 
zaprasza widzów na widownię, a podwójny 
przykazuje powrócić na swój fotel. Ostatni, 
potrójny sygnał oznajmia, że spektakl zaczy-
na się. Nadrzędna zasada teatru: nie uprzy-
krzać ani nie psuć swoim zachowaniem 
odbioru sztuki pozostałym uczestnikom tej 
niezwykłej uczty dla ducha.

Pamiętajmy także, że – w przeciwieństwie 
do kina – na salę nie wolno wnosić ani na-
pojów, ani jedzenia. Mamy przed sobą nie 
film odtwarzany z taśmy, ale aktorów z krwi 
i kości, którym zarówno szelest foliowego 
papierka, jak i widok gawiedzi popijającej 
napój z gwinta może zakłócić interpretację 
tekstu. Z podobnego względu komentarze 
na temat gry aktorskiej czy niewinne plotki 
odłóżmy na czas antraktu. Na widowni nie-
dopuszczalne są konwersacje. Jeżeli chcemy 
zwrócić komuś uwagę, formułujemy pełne 
zdanie. Infantylne „pssst!” jest tu nie na 
miejscu. Gdy dokucza nam natrętny suchy 
kaszel lub katar, lepiej odstąpić bilety znajo-
mym. Inaczej zadręczymy i siebie, i innych.

Dawanie upustu emocjom jest w teatrze 
mile widziane – bądźmy szczodrzy, oklasku-
jąc te sceny lub akty, które wzbudziły w nas 
zachwyt. Uważnie obserwujmy ruch scenicz-
ny – zdarza się, że artysta daje znaki zezwala-
jące na brawa. Dla odtwórcy jest to namacal-
ny kontakt z publicznością. Dzięki temu wie, 
gdzie zagrał po mistrzowsku, a w których 
miejscach kreacja kuleje i potrzeba dodatko-
wych prób. Koniec przedstawienia wymaga 
aplauzu. Jeśli gra aktorska jest porywająca, 
warto uhonorować obsadę, wstając z foteli.

Trzeba mieć na uwadze, że choć teatr to 
miejsce, w którym emocje na scenie sta-
piają się z tymi na widowni, to jednak 
pomiędzy aktorami a widzami powinna 
zostać zachowana nieprzekraczalna gra-
nica. Nie wolno więc wpadać na scenę 
bez zapowiedzi (choć bywa, że działania 
teatralne wkraczają w przestrzeń widow-
ni lub całkowicie zacierają podział na wi-
downię i scenę lub inscenizacja wymaga 
udziału widzów) ani dotykać rekwizytów. 
Aktor potrzebuje przestrzeni i komfortu. 
Buduje swoją kreację sceniczną za pomo-
cą ruchu (lub rozbudowanej choreografii), 
gestu i mimiki. Gdy chcemy przyjrzeć się 
uważniej wyrazowi twarzy odtwórcy roli, 
docenić detale jego charakteryzacji lub 
scenografii, wówczas nie zawadzi użyć do 
tego celu lornetki teatralnej. 

W gmachu teatru istnieje zakaz rejestro-
wania przedstawień za pomocą urządzeń 
cyfrowych. Włączone, wibrujące czy wręcz 
brzęczące telefony komórkowe to abso-
lutne faux pas. Aktor respektujący widza 
gra do końca – nie zerka co rusz na ekran 
ani nie odbiera połączeń przychodzących, 
choćby w domu paliło się i waliło. Niech ten 
szacunek będzie obustronny.

Nie wychodzimy w trakcie sztuki (chyba że 
jej interpretacja jest dla nas nie do przyję-
cia). Zawsze czekamy, aż umilkną ostatnie 
brawa, opadnie kurtyna i zapalą się światła. 
Dajmy sobie czas na opuszczenie fotela. Nie 
rzucajmy się w pośpiechu ku drzwiom awa-
ryjnym. Jasne, kolejka po odbiór jesionki 
może okazać się przydługa, ale w świątyni 
sztuki nie wypada biec na oślep przed sie-
bie i łokciami torować drogi.

 

Dzięki różnorodnym rodzajom teatrów 
możliwe jest oglądanie nie tylko dzieł 
wybitnych klasyków, ale też musicali czy 
spektakli modernistycznych. Różne styli-
styki oferują wszystko dla wszystkich. Bo, 
wbrew obiegowym opiniom, teatr nie jest 
ani nużący, ani złożony, ani tym bardziej 
niezrozumiały. To nie przykry obowiązek 
(bo mówią w środowisku, że do teatru 
chodzić należy), ale wyraz dbania o posze-
rzanie swoich horyzontów. To nie bierna 
rozrywka dająca odpocząć od codzienno-
ści, wprawiając nasz umysł i ciało w stan 
relaksu, ale idea zmuszająca do poszuki-
wań sensu życia i rozwoju myślenia abs-
trakcyjnego. Teatr działa na wszystkie 
zmysły. Obcowanie ze sztuką uwrażliwia. 
W teatrze wyobraźnia nie ma ram. 

Dzisiaj teatr jest tym rodzajem sztuki, któ-
ra przez swój interdyscyplinarny charakter 
(kulturalny, wychowawczy, edukacyjny, 
profilaktyczny, terapeutyczny, estetyczny) 
ma bardzo szerokie pole rażenia. To kultura 
buduje naszą tożsamość; to ona nas wycho-
wuje. Teatr jest jednocześnie najbardziej 
wymagającym rodzajem sztuki – zakłada 
pełne zaangażowanie uczestników. Dzięki 
temu bierzemy udział w wielu wydarze-
niach naraz, jesteśmy w kilku miejscach 
jednocześnie, zwielokrotniamy samego sie-
bie. Mówią, że teatr tworzy świecką zbioro-
wość, wspólnotę kulturową.

Warto więc pamiętać, by do tego gmachu 
quasi-sakralnego nie trafić przypadkiem, 
z ulicy. Inaczej zamiast degustowania 
sztuki przytrafi się nam zdegustowanie. 
Dobrze jest zawczasu poznać autora dzie-
ła, charakter adaptacji, a także rozeznać 
się w upodobaniach reżysera spektaklu 
i w obsadzie. Repertuary teatralne bardzo 
często znaleźć można w sieci. Idąc z du-
chem czasu, dzisiaj każdy teatr ma swoją 
stronę internetową, na której publikuje 
program oraz umożliwia zakupienie bile-
tów online. Jeśli teatr przychodzi do cie-
bie, dlaczego nie wyjść do niego? 

 
 

Sylwia Znyk
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Akcja Tournée Minérale organizowana jest 
w Belgii już po raz czwarty – przez La Fon-
dation contre le Cancer (fundację zajmu-
jącą się walką z nowotworami) oraz VAD 
(fl amandzkie stowarzyszenie specjalizujące 
się w leczeniu uzależnień). Jej celem jest za-
chęcenie mieszkańców Belgii do powstrzy-
mania się od picia alkoholu przez jeden 
miesiąc. Zawsze jest to luty. 

Ci, którzy brali już udział w tym projek-
cie, proszeni są o jego rozpowszechnianie 
wśród znajomych z pracy, klubu sportowe-
go, dzielnicy – tak by akcja objęła swoim 
zasięgiem jak najwięcej osób. Podejmujący 
wyzwanie proszeni są o wpisanie swojego 
nazwiska na listę uczestników na stronie 
www.tourneeminerale.be.

W ubiegłym roku 18 proc. Belgów powstrzy-
mywało się w lutym od spożywania alkoho-
lu, a aż 77 proc. z nich wytrwało w posta-
nowieniu cały miesiąc. Co ciekawe, do akcji 
przystąpić mogą też restauracje czy stołów-
ki, które w lutym zamiast alkoholu serwują 
swoim klientom napoje bezalkoholowe. 

Wiedza na temat zagrożeń wynikających 
z nadużywania alkoholu (w tym na przykład 
możliwości rozwinięcia się choroby nowo-
tworowej) to ważny cel tej akcji. W jej trakcie 
możemy także wspomóc badania nad rakiem, 
ofi arowując dar pieniężny o minimalnej war-
tości 5 euro. Pomagamy więc nie tylko sobie.

Alkohol towarzyszy Belgom tradycyjnie 
w codziennych posiłkach. Kieliszek wina 
lub szklanka piwa do obiadu albo kolacji 
nie jest niczym wyjątkowym. Według ofi -
cjalnych danych mieszkańcy Belgii wypijają 
w ciągu roku ponad 12 litrów czystego al-
koholu, co w przeliczeniu daje 184 butelki 

wina albo 1008 butelek piwa na osobę. Nic 
dziwnego, że zajmują pierwszą pozycję na 
świecie w ilości spożywanego alkoholu. Bli-
sko 600 tys. mieszkańców Belgii ma proble-
my związane z jego nadużywaniem. 

Wpływ alkoholu na zdrowie fi zyczne i psy-
chiczne oraz na sfery życia prywatnego i za-
wodowego jest lekceważony albo niezbyt 
dobrze znany. A przecież picie to dla wielu 
codzienna czynność, wykonywana auto-
matycznie i bezrefleksyjnie. Stąd właśnie 
pomysł na akcję.

• Więcej energii na co dzień – dajemy
odpocząć wątrobie i całemu organizmowi, 
bo pijąc alkohol, zmuszamy go do ogromne-
go wysiłku związanego z jego trawieniem.

•  Lepszy sen  – początkowo alkohol 
może wywoływać uczucie senności, ale 
na dłuższą metę przyczynia się do bezsen-
ności i pogorszenia jakości snu.

• Oszczędność – w 2014 r. przeciętny mie-
szkaniec Belgii wydał na alkohol 462 euro. 
Abstynencja pozwala zaoszczędzić pienią-
dze lub przeznaczyć je na inne cele.

•  Zdrowa waga – niewielu o tym wie,
ale alkohol jest też kaloryczny (kieliszek 

Butelka wody mineralnej do posiłku zamiast kieliszka wina czy szklanki piwa, a w restauracji 
podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi napoje bezalkoholowe i soki zamiast kolejki 
drinków. To dla wielu niełatwe wyzwanie, ale podejmują się go od kilku lat na miesiąc 
– w lutym. A do tego zbierają datki dla osób chorych na raka oraz na badania naukowe 
dotyczące nowotworów. Co to za akcja i w jaki sposób każdy z nas może do niej dołączyć?
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wina to ok. 70 kalorii), więc jego picie ma 
wpływ na naszą wagę. Mniej alkoholu to 
mniej zbędnego cukru w diecie.

•  Piękna skóra – alkohol powoduje wy-
suszanie skóry, więc żeby zapobiec jej 
matowieniu i skłonności do zmarszczek, 
lepiej unikać go w nadmiarze. 

• Brak kaca – objawy nadmiernego prze-
picia nie są przyjemne; czy naprawdę 
warto każdą imprezę przypłacać bólem 
głowy i nudnościami, a potem spędzać 
czas na leczeniu kaca?

Alkohol szkodzi zdrowiu – to truizm, ale 
warto go powtarzać; nadużywanie alko-
holu grozi popadnięciem w uzależnienie, 
chorobami różnych organów (szczególnie 
wątroby) czy nawet rozwojem raka. 

Okazało się, że osoby uczestniczące w akcji 
Tournée Minérale piją alkohol w sposób bar-
dziej przemyślany. Czasowa rezygnacja z pi-
cia pomaga w uświadomieniu sobie powagi 
zagadnienia, a to skutkuje ograniczeniem 
spożycia alkoholu także po zakończeniu akcji.

Zamiast tradycyjnych drinków promuje się 
picie mocktaili, czyli drinków bezalkoho-
lowych. Na stronie akcji znajduje się wiele 
przepisów na tego typu napoje, w tym na 
sztandarowy drink bezalkoholowy. 
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       PANOWIE I POSPÓLSTWO 
Przez wieki karnawał miał dwa oblicza – wy-
szukany wśród warstw wyższych, swawolny 
i sprośny u niższych. Widać to było dobrze 
w dawnej Polsce. Możnowładcy i szlachta 
bawili się na balach i kuligach. Mieszczanie 
naśladowali warstwy wyższe, a chłopstwo 
kultywowało dawne obyczaje związane 
z zimowo-wiosennym przesileniem. Naj-
popularniejszym karnawałowym zajęciem 
szlachty były kuligi. Saniami, od dworu do 
dworu, od stołu do stołu przemierzano cały 
karnawał i powiat. Jedzono, pito, tańczono, 
odsypiano i wyruszano w drogę, powięk-
szając kawalkadę o kolejnych sąsiadów. Ba-
wiono się także na balach i redutach, czyli 
balach kos� umowych. Najczęściej przebie-
rano się za Cyganów, Żydów, zwierzęta 
i diabły. Chłopi nie mogli się bawić przez 
cały karnawał, więc na zabawę przeznaczali 
ostatni tydzień przed nastaniem postu. Ich 
zabawom towarzyszyły magiczne praktyki, 
wróżby i zaklęcia mające zagwarantować 
obfite plony i zamążpójście. Chętnie się 
przebierano i na wsi. Koza, turoń, niedź-
wiedź, konik, diabeł czy mężczyzna w stroju 
kobiety – to postaci często spotykane.

       RÓŻNE OBLICZA KARNAWAŁU
Karnawał kojarzy się z nieumiarkowaniem 
w jedzeniu, piciu i tańcach. Ale także, 
o czym się już dziś nie pamięta, z elementa-
mi drażnienia, obrażania czy wręcz dręcze-
nia. Krakowskie przekupki w tłusty czwartek 
urządzały zemstę na mężczyznach, obcina-
jąc im guziki u płaszczy, ściągając wierzch-
nie okrycie, zakładając słomiane wieńce, 
tańcząc i obcałowując lub zaprzęgając do 
kloca. Koniec dręczenia następował w chwi-
li wykupienia się za pieniądze. Zwyczaj ten 
zwany combrem pochodzi najprawdopo-
dobniej od nazwiska znienawidzonego 
przez krakowskie przekupki burmistrza lub 
od combrzyć, czyli swawolić. Na wsiach 
panny i kawalerowie, którzy nie zaręczyli 
się w czasie trwania karnawału, musieli cią-
gnąć za sobą kłodę drewna, którą polewa-
no wodą. Kres męczarni następował w naj-
bliższej gospodzie, gdzie należało postawić 
wszystkim napitek. Niezamężne panny obo-
wiązywał podkoziołek. Musiały przy każdym 
tańcu wrzucać monetę „pod koziołka”, czyli 
u stóp wyrzeźbionej z drewna fi gurki kozła. 
Przebierańcy w stroju diabła mogli znie-
nacka uszczypnąć, jak i pocałować. Uważać 
musiała zwłaszcza płeć piękna. Dowcipnisie 
doczepiali kobietom na plecach kurze łapki 
lub ogony zwierząt, narażając je na śmiech 
gawiedzi i wstyd. Psoty wymierzane kiedyś 
w innych zastępowane są dziś raczej przez 
wyśmiewanie się z polityków i celebrytów.

       NIEJASNA ETYMOLOGIA SŁOWA
Nawet językoznawcy nie są do końca pew-
ni, skąd wywodzi się słowo karnawał. Naj-
częściej przytacza się wyjaśnienie, że po-
chodzi ono od łacińskiego wyrażenia carne 
valis (caro – mięso, vale – żegnaj, bywaj), 
czyli oznacza zaprzestanie jedzenia mięsa 
(w nadchodzącym okresie postu). Podaje 
się też, iż możliwe wydaje się pochodze-
nie tego słowa od włoskiego carneuale lub 
francuskiego carne-avalis, czyli pożeranie 
mięsa. Polskie określenia – mięsopust i za-
pusty – są kalkami z łaciny. Pierwotnie więc 
karnawał oznaczał tylko ostatnie dni przed 
nadchodzącym postem i trwał krótko. 
Ostatecznie stał się nazwą dla długiego (bo 
rozpoczynającego się już po Nowym Roku 
lub Święcie Trzech Króli) okresu wszelkich 
zabaw, tańców i korowodów.

Dawniej ludzie żyli w rytmie rocznym wy-
znaczanym przez święta religijne. Stąd na-
zwa okresu przed nadchodzącymi 40 dniami 
postu przypominała, iż należy teraz korzy-
stać z uciech podniebienia, gdyż później na-
stąpi czas wyrzeczeń. I nie chodziło tu tylko 
o zakaz związany z niejedzeniem mięsa, 
ale i z używaniem życia w ogóle. Przez cały 
okres od Środy Popielcowej aż do Wielkano-
cy powstrzymywano się od spożywania nie 
tylko mięsa, ale i jakiegokolwiek tłuszczu, 
zakazany był także udział we wszelkich za-
bawach, szczególnie tanecznych.

Istnieje jednak także inny źródłosłów słowa 
karnawał, według którego ma ono związek 
z dawnymi obrzędami przypadającymi na 
koniec zimy i początek wiosny. W starożytnej 
Grecji obchodzono wtedy Dionizje na cześć 

rzeniami. Przebogato zdobione maski we-
neckie, imponujących rozmiarów nakrycia 
głowy ze strusich piór gildii karnawałowej 
z Binche, satynowe suknie i żywe kolory 
strojów tancerek z Rio to przeestetyzowana 
wersja dzisiejszego karnawału.

       ŚWIAT NA OPAK
Na balu maskowym w średniowieczu 
kuchcik mógł zatańczyć z dwórką, a zwy-
kły żebrak zostać królem. Jak to było moż-
liwe? Okres karnawału traktowano jako 
„świat na opak” – w tym czasie zwykłe 
reguły przestawały obowiązywać, a wpro-
wadzano nowy, tymczasowy ład. Było to 
echo rzymskich Saturnaliów, w czasie 
których panowie usługiwali niewolnikom, 
a mężczyźni kobietom. Największe ekscesy 
i bezeceństwa działy się w czasie średnio-
wiecznych karnawałów. Uczestnicy Święta 
Głupców robili wszystko na opak, drwiąc 
niemiłosiernie z hierarchii państwowej 
i kościelnej. Szaleństwa karnawału były 
sposobem na odreagowanie i swoistym 
wentylem bezpieczeństwa społeczeństwa 
zhierarchizowanego, w którym odgórne 
prawo wyznaczało prawie wszystko – od 
codziennych obowiązków po sposób ubie-
rania się. I choć często było słychać słowa 
potępienia za wybryki, których się wte-
dy dopuszczano, to ludzie zapominali się 
w zabawie. Także i w następnych epokach. 
Ukryci pod maską lub w przebraniu, czuli 
się anonimowi i liczyli, że żadne ich zacho-
wanie nie zostanie obarczone konsekwen-
cjami. Zdarzało się bowiem, iż mężczyźni 
przebrani za kobiety nie tylko paradowali 
ulicami miast, ale także zakradali się do 
żeńskich zakonów.

       KARNAWAŁ DZIŚ
Obecnie karnawał kojarzy się nam raczej 
z tańcami z Rio de Janeiro niż z kuligami i ba-
lami maskowymi. Objadamy się pączkami 
i faworkami w tłusty czwartek i może bawi-
my się gdzieś na ostatkach, ale raczej nie jest 
nam dane uczestniczyć w prawdziwym balu 
maskowym. Tradycję przebierania się pod-
trzymują już tylko kilkuletnie dzieci i studenci.

Natomiast w wielu rejonach Europy i świata 
tradycja karnawałowa jest wciąż żywa. W Bel-
gii w tym właśnie czasie w wielu miastach 
odbywają się karnawałowe imprezy. Najsłyn-
niejsze obchody karnawałowe mają miejsce 
w Binche. Widok kilkudziesięciu mężczyzn 
w jednakowych, bardzo okazałych strojach, 
w jednakowych maskach, wykonujących te 
same gesty i wytupujących ten sam rytm sa-
botami jest niezapomniany. Przechodnie są 
w stanie zrobić wszystko, by złapać rzucane 
w tłum przez członków gildii pomarańcze. 
Owoce te bowiem znamionują pomyślność. 
W Malmedy liczne grupy przebierańców 
napastują obserwatorów. Nagle można być 
schwytanym za pomocą „łapki” za szyję lub 
kostkę albo nadzianym na łopatę przez „pie-
karza”. Strzec należy się długonosych, którzy 
naśladują wszystkie gesty przechodniów, czy 
wielkogłowych, którzy „czeszą” przechodniów 
swoimi długimi rękami. W Lobbes nie jest 
w tym czasie rzadkim widokiem mężczyzna 
przebrany za kobietę, z jedną spódnicą w talii, 
a drugą wokół szyi. W Stavelot ulicami mia-
sta podąża tłum postaci ubranych na biało, 
w maskach z czerwonymi, długimi dziobami. 
Uderzają przechodniów trzymanymi w rękach 
świńskimi pęcherzami w celu utrzymania po-
rządku. Także w Niemczech tradycja karnawa-
łowa nie zaginęła. Szczególnie widoczna jest 
w Kolonii, Moguncji i Düsseldorfi e. Bardzo po-
pularne są tam tzw. babskie zapusty. W tłusty 
czwartek kobiety uzbrojone w nożyczki obci-
nają krawaty nieszczęsnym przedstawicielom 
płci męskiej. W Różany Poniedziałek odbywa-
ją się pochody przebierańców, którzy drwią 
z polityków i rzucają publiczności słodycze.

W tym roku karnawał trwa do 25 lutego. Jego 
długość zależy zawsze od tego, kiedy przypad-
nie Wielkanoc, która jest świętem ruchomym, 
a więc nie ma stałej daty w kalendarzu. Przy-
pada w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni 
księżyca po równonocy wiosennej (21 marca). 
Nie zmarnujmy więc szansy, którą daje nam 
kalendarz i pobyt w Belgii. Porzućmy obowią-
zujący porządek, by poddać się nieskrępowa-
nej zabawie. Choćby tylko jeden raz w przypa-
dającym obecnie karnawale.
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boga wina i płodności Dionizosa. Tłumy 
tworzące barwne korowody przebierańców 
tańczyły na ulicach pijane świętem i winem. 
W starożytnym Rzymie przypadały wtedy 
Saturnalia. Saturn był bogiem rolnictwa, 
a jego panowanie określano mianem złote-
go wieku. W czasie Saturnaliów powtarzano 
mityczny czas, kiedy na świecie panował 
dobrobyt i nie było różnic między ludźmi. 
W czasie owych uroczystości ulicami miasta 
sunął statek na kołach, czyli ukwiecony ry-
dwan boga – carrus navalis. Być może więc 
to ta nazwa dała początek słowu karnawał.

Dlatego też w zwyczajach karnawałowych 
odnajdziemy wiele pogańskich rytuałów 
związanych z końcem zimy i początkiem 
wiosny. Przebieranie się, malowanie twa-
rzy, zakładanie masek to spuścizna bardzo 
odległych czasów. Początkowo przebrania 
nie były zbyt wymyślne. Najczęściej były to 
stroje przypominające postaci zwierzęce, 
zwłaszcza te, które uważano za zwiastuny 
wiosny, czyli bociany, żurawie. Wierzono, że 
ich przyjście przyśpieszy nadejście wiosny 
i zapewni dostatek i urodzaj. Także zwyczaj 
gromadzenia się przy ogniskach i skakania 
w tańcu jak najwyżej miał swoje magicz-
ne znaczenie. To echo dawnych praktyk 
mających zapewnić płodność i urodzaj. 
Wysokość skoku wróżyła bowiem, na jaką 
wysokość wyrośnie zboże. Opartych na 
rzymskich tradycjach karnawał z Włoch roz-
przestrzenił się na całą Europę, w każdym 
kraju wzbogacając się o lokalne zwyczaje.

Z upływem wieków przebrania i maski sta-
wały się coraz bardziej wyszukane i coraz 
mniej miały wspólnego z dawnymi wie-

       OSTATKI
Bawiono się hucznie przez cały okres kar-
nawału, ale natężenie zabaw przypadało na 
ostatnie dni przed nastaniem Środy Popiel-
cowej. Ostatnie „tłuste dni” były okazją do 
niesłychanego obżarstwa i pijaństwa. Po-
twierdzają to liczne zapisy tak rodzimych, 
jak i obcych autorów. Turecki poseł sułtana 
Sulejmana Wspaniałego w połowie XVI wie-
ku pisał: „W pewnej porze roku chrześcija-
nie dostają warjacyi i dopiero jakoś proch 
sypany im potem w kościołach na głowę le-
czy takową”. Z kolei Jędrzej Kitowicz w Opi-
sie obyczajów za panowania Augusta III, 
czyli swoistym kompendium wiedzy o ży-
ciu codziennym XVII-wiecznego polskiego 
społeczeństwa, pisał bez ogródek o kuligo-
wych zwyczajach naszych przodków: „Gdy 
już wyżarli i wypili wszystko co było, brali 
owego nieboraka z sobą, z całą jego familią 
i ciągnęli do innego sąsiada”. 

Tłusty czwartek rozpoczynał ostatni tydzień 
karnawału. Jedzono wtedy potrawy smażone 
na smalcu i zawierające ogromne ilości tłusz-
czu. Bogatsi jedli kiełbasy, mięsa, także dzi-
czyznę, a biedniejsi boczek i skwarki. Wszyscy 
natomiast ciastka smażone na smalcu, czyli 
pączki i faworki lub racuchy i bliny. Zabawy 
nie ustawały aż do wtorku do północy, kie-
dy to wnoszono talerze ze śledziami – sym-
bolami postu. Garnki szorowano popiołem. 
W bogatszych domach podawano podkurek, 
czyli postny posiłek składający się z jaj, mle-
ka i śledzi. Sarmacka fantazja domagała się 
i tu pewnej teatralności, więc wnoszono tacę 
z przykrywką, pod którą znajdował się żywy 
wróbel. Jego odlot z odkrytej tacy symbolizo-
wał pożegnanie z mięsną dietą.

Karnawał był przez wieki hucznie obcho-
dzony. Był okazją nie tylko do tańca, ale i do 
znalezienia męża, gdyż ze względu na liczbę 
i różnorodność zabaw sprzyjał swatom. Księ-
ża gromili z ambon, ale zabawy nie ustawały. 
Wydawało się, że ludzie chcą się najeść i wy-
szaleć na zapas. Zdarzało się, iż kawalerowie 
„porwani” przez kulig po Nowym Roku wra-
cali do domów w Środę Popielcową. Maru-
derów, którzy zapamiętali się w zabawie i je-
dzeniu, ostatniego dnia karnawału wyganiał 
z karczmy Łachmaniarz. Na wsiach mówio-
no, iż wychodzących z zabawy po północy, 
czyli już w Środę Popielcową, liczy diabeł.
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częściej przytacza się wyjaśnienie, że po-
chodzi ono od łacińskiego wyrażenia carne 
valis (caro – mięso, vale – żegnaj, bywaj), 
czyli oznacza zaprzestanie jedzenia mięsa 
(w nadchodzącym okresie postu). Podaje 
się też, iż możliwe wydaje się pochodze-
nie tego słowa od włoskiego carneuale lub 
francuskiego carne-avalis, czyli pożeranie 
mięsa. Polskie określenia – mięsopust i za-
pusty – są kalkami z łaciny. Pierwotnie więc 
karnawał oznaczał tylko ostatnie dni przed 
nadchodzącym postem i trwał krótko. 
Ostatecznie stał się nazwą dla długiego (bo 
rozpoczynającego się już po Nowym Roku 
lub Święcie Trzech Króli) okresu wszelkich 
zabaw, tańców i korowodów.

Dawniej ludzie żyli w rytmie rocznym wy-
znaczanym przez święta religijne. Stąd na-
zwa okresu przed nadchodzącymi 40 dniami 
postu przypominała, iż należy teraz korzy-
stać z uciech podniebienia, gdyż później na-
stąpi czas wyrzeczeń. I nie chodziło tu tylko 
o zakaz związany z niejedzeniem mięsa, 
ale i z używaniem życia w ogóle. Przez cały 
okres od Środy Popielcowej aż do Wielkano-
cy powstrzymywano się od spożywania nie 
tylko mięsa, ale i jakiegokolwiek tłuszczu, 
zakazany był także udział we wszelkich za-
bawach, szczególnie tanecznych.

Istnieje jednak także inny źródłosłów słowa 
karnawał, według którego ma ono związek 
z dawnymi obrzędami przypadającymi na 
koniec zimy i początek wiosny. W starożytnej 
Grecji obchodzono wtedy Dionizje na cześć 

rzeniami. Przebogato zdobione maski we-
neckie, imponujących rozmiarów nakrycia 
głowy ze strusich piór gildii karnawałowej 
z Binche, satynowe suknie i żywe kolory 
strojów tancerek z Rio to przeestetyzowana 
wersja dzisiejszego karnawału.

       ŚWIAT NA OPAK
Na balu maskowym w średniowieczu 
kuchcik mógł zatańczyć z dwórką, a zwy-
kły żebrak zostać królem. Jak to było moż-
liwe? Okres karnawału traktowano jako 
„świat na opak” – w tym czasie zwykłe 
reguły przestawały obowiązywać, a wpro-
wadzano nowy, tymczasowy ład. Było to 
echo rzymskich Saturnaliów, w czasie 
których panowie usługiwali niewolnikom, 
a mężczyźni kobietom. Największe ekscesy 
i bezeceństwa działy się w czasie średnio-
wiecznych karnawałów. Uczestnicy Święta 
Głupców robili wszystko na opak, drwiąc 
niemiłosiernie z hierarchii państwowej 
i kościelnej. Szaleństwa karnawału były 
sposobem na odreagowanie i swoistym 
wentylem bezpieczeństwa społeczeństwa 
zhierarchizowanego, w którym odgórne 
prawo wyznaczało prawie wszystko – od 
codziennych obowiązków po sposób ubie-
rania się. I choć często było słychać słowa 
potępienia za wybryki, których się wte-
dy dopuszczano, to ludzie zapominali się 
w zabawie. Także i w następnych epokach. 
Ukryci pod maską lub w przebraniu, czuli 
się anonimowi i liczyli, że żadne ich zacho-
wanie nie zostanie obarczone konsekwen-
cjami. Zdarzało się bowiem, iż mężczyźni 
przebrani za kobiety nie tylko paradowali 
ulicami miast, ale także zakradali się do 
żeńskich zakonów.

       KARNAWAŁ DZIŚ
Obecnie karnawał kojarzy się nam raczej 
z tańcami z Rio de Janeiro niż z kuligami i ba-
lami maskowymi. Objadamy się pączkami 
i faworkami w tłusty czwartek i może bawi-
my się gdzieś na ostatkach, ale raczej nie jest 
nam dane uczestniczyć w prawdziwym balu 
maskowym. Tradycję przebierania się pod-
trzymują już tylko kilkuletnie dzieci i studenci.

Natomiast w wielu rejonach Europy i świata 
tradycja karnawałowa jest wciąż żywa. W Bel-
gii w tym właśnie czasie w wielu miastach 
odbywają się karnawałowe imprezy. Najsłyn-
niejsze obchody karnawałowe mają miejsce 
w Binche. Widok kilkudziesięciu mężczyzn 
w jednakowych, bardzo okazałych strojach, 
w jednakowych maskach, wykonujących te 
same gesty i wytupujących ten sam rytm sa-
botami jest niezapomniany. Przechodnie są 
w stanie zrobić wszystko, by złapać rzucane 
w tłum przez członków gildii pomarańcze. 
Owoce te bowiem znamionują pomyślność. 
W Malmedy liczne grupy przebierańców 
napastują obserwatorów. Nagle można być 
schwytanym za pomocą „łapki” za szyję lub 
kostkę albo nadzianym na łopatę przez „pie-
karza”. Strzec należy się długonosych, którzy 
naśladują wszystkie gesty przechodniów, czy 
wielkogłowych, którzy „czeszą” przechodniów 
swoimi długimi rękami. W Lobbes nie jest 
w tym czasie rzadkim widokiem mężczyzna 
przebrany za kobietę, z jedną spódnicą w talii, 
a drugą wokół szyi. W Stavelot ulicami mia-
sta podąża tłum postaci ubranych na biało, 
w maskach z czerwonymi, długimi dziobami. 
Uderzają przechodniów trzymanymi w rękach 
świńskimi pęcherzami w celu utrzymania po-
rządku. Także w Niemczech tradycja karnawa-
łowa nie zaginęła. Szczególnie widoczna jest 
w Kolonii, Moguncji i Düsseldorfi e. Bardzo po-
pularne są tam tzw. babskie zapusty. W tłusty 
czwartek kobiety uzbrojone w nożyczki obci-
nają krawaty nieszczęsnym przedstawicielom 
płci męskiej. W Różany Poniedziałek odbywa-
ją się pochody przebierańców, którzy drwią 
z polityków i rzucają publiczności słodycze.

W tym roku karnawał trwa do 25 lutego. Jego 
długość zależy zawsze od tego, kiedy przypad-
nie Wielkanoc, która jest świętem ruchomym, 
a więc nie ma stałej daty w kalendarzu. Przy-
pada w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni 
księżyca po równonocy wiosennej (21 marca). 
Nie zmarnujmy więc szansy, którą daje nam 
kalendarz i pobyt w Belgii. Porzućmy obowią-
zujący porządek, by poddać się nieskrępowa-
nej zabawie. Choćby tylko jeden raz w przypa-
dającym obecnie karnawale.

Sylwia Maj

boga wina i płodności Dionizosa. Tłumy 
tworzące barwne korowody przebierańców 
tańczyły na ulicach pijane świętem i winem. 
W starożytnym Rzymie przypadały wtedy 
Saturnalia. Saturn był bogiem rolnictwa, 
a jego panowanie określano mianem złote-
go wieku. W czasie Saturnaliów powtarzano 
mityczny czas, kiedy na świecie panował 
dobrobyt i nie było różnic między ludźmi. 
W czasie owych uroczystości ulicami miasta 
sunął statek na kołach, czyli ukwiecony ry-
dwan boga – carrus navalis. Być może więc 
to ta nazwa dała początek słowu karnawał.

Dlatego też w zwyczajach karnawałowych 
odnajdziemy wiele pogańskich rytuałów 
związanych z końcem zimy i początkiem 
wiosny. Przebieranie się, malowanie twa-
rzy, zakładanie masek to spuścizna bardzo 
odległych czasów. Początkowo przebrania 
nie były zbyt wymyślne. Najczęściej były to 
stroje przypominające postaci zwierzęce, 
zwłaszcza te, które uważano za zwiastuny 
wiosny, czyli bociany, żurawie. Wierzono, że 
ich przyjście przyśpieszy nadejście wiosny 
i zapewni dostatek i urodzaj. Także zwyczaj 
gromadzenia się przy ogniskach i skakania 
w tańcu jak najwyżej miał swoje magicz-
ne znaczenie. To echo dawnych praktyk 
mających zapewnić płodność i urodzaj. 
Wysokość skoku wróżyła bowiem, na jaką 
wysokość wyrośnie zboże. Opartych na 
rzymskich tradycjach karnawał z Włoch roz-
przestrzenił się na całą Europę, w każdym 
kraju wzbogacając się o lokalne zwyczaje.

Z upływem wieków przebrania i maski sta-
wały się coraz bardziej wyszukane i coraz 
mniej miały wspólnego z dawnymi wie-

       OSTATKI
Bawiono się hucznie przez cały okres kar-
nawału, ale natężenie zabaw przypadało na 
ostatnie dni przed nastaniem Środy Popiel-
cowej. Ostatnie „tłuste dni” były okazją do 
niesłychanego obżarstwa i pijaństwa. Po-
twierdzają to liczne zapisy tak rodzimych, 
jak i obcych autorów. Turecki poseł sułtana 
Sulejmana Wspaniałego w połowie XVI wie-
ku pisał: „W pewnej porze roku chrześcija-
nie dostają warjacyi i dopiero jakoś proch 
sypany im potem w kościołach na głowę le-
czy takową”. Z kolei Jędrzej Kitowicz w Opi-
sie obyczajów za panowania Augusta III, 
czyli swoistym kompendium wiedzy o ży-
ciu codziennym XVII-wiecznego polskiego 
społeczeństwa, pisał bez ogródek o kuligo-
wych zwyczajach naszych przodków: „Gdy 
już wyżarli i wypili wszystko co było, brali 
owego nieboraka z sobą, z całą jego familią 
i ciągnęli do innego sąsiada”. 

Tłusty czwartek rozpoczynał ostatni tydzień 
karnawału. Jedzono wtedy potrawy smażone 
na smalcu i zawierające ogromne ilości tłusz-
czu. Bogatsi jedli kiełbasy, mięsa, także dzi-
czyznę, a biedniejsi boczek i skwarki. Wszyscy 
natomiast ciastka smażone na smalcu, czyli 
pączki i faworki lub racuchy i bliny. Zabawy 
nie ustawały aż do wtorku do północy, kie-
dy to wnoszono talerze ze śledziami – sym-
bolami postu. Garnki szorowano popiołem. 
W bogatszych domach podawano podkurek, 
czyli postny posiłek składający się z jaj, mle-
ka i śledzi. Sarmacka fantazja domagała się 
i tu pewnej teatralności, więc wnoszono tacę 
z przykrywką, pod którą znajdował się żywy 
wróbel. Jego odlot z odkrytej tacy symbolizo-
wał pożegnanie z mięsną dietą.

Karnawał był przez wieki hucznie obcho-
dzony. Był okazją nie tylko do tańca, ale i do 
znalezienia męża, gdyż ze względu na liczbę 
i różnorodność zabaw sprzyjał swatom. Księ-
ża gromili z ambon, ale zabawy nie ustawały. 
Wydawało się, że ludzie chcą się najeść i wy-
szaleć na zapas. Zdarzało się, iż kawalerowie 
„porwani” przez kulig po Nowym Roku wra-
cali do domów w Środę Popielcową. Maru-
derów, którzy zapamiętali się w zabawie i je-
dzeniu, ostatniego dnia karnawału wyganiał 
z karczmy Łachmaniarz. Na wsiach mówio-
no, iż wychodzących z zabawy po północy, 
czyli już w Środę Popielcową, liczy diabeł.
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niamencie skrzypiec odgrywali przed miesz-
kańcami niewielkie scenki, za co otrzymy-
wali jajka, chleb, masło i ser. 

Po całodziennej zabawie i obejściu ca-
łej miejscowości mieszkańcy zbierali się 
w karczmie i tam bawili do północy. Prym 
wiodły panny szukające mężów, to one 
śpiewały okolicznościowe piosenki, które 
wyśmiewały stan wolny. Organizowano 
także „giełdę panien”, podczas której tar-
gowano się o dziewczyny lub płacono sym-
boliczny grosik za taniec. 

Ostatniego dnia karnawału należało przede 
wszystkim dobrze się bawić, ale także dobrze 
zjeść. Dlatego też kulminacyjnym momen-
tem wieczoru było spożywanie pieczonego 
kozła lub barana. Zajadano go ze smakiem, 
aby mieć więcej siły na zabawę. 

POMORSKI ŚLEDZIK
Na Pomorzu skupiano się głównie na ob-
rzędach, które miały zapewnić urodzaj 
i wysokie plony w nadchodzącym sezonie. 
I tak w środę popielcową, czyli podczas 
popularnego na Pomorzu śledzika, jedna 
ze starszych gospodyń rozpoczynała tzw. 
taniec lenny. Kobieta, przepasana lnianą 
tasiemką, tańczyła i podskakiwała jak naj-
wyżej, a im wyżej skoczyła, tym wyższy len 
miał wyrosnąć w danym roku. 

W innych regionach Polski również tańczono, 
i tak kobiety na Podlasiu tańczyły w kółku, aby 
kapusta rosła duża i okrągła, zaś mężczyźni 
tańczyli, aby obfi cie rosły zboża i ziemniaki. 

Jako że Pomorze to teren rybacki, mieszkań-
cy mieli swoje wyjątkowo charakterystycz-
ne zabawy, takie jak na przykład rybackie 
zeszewiny. W dni poprzedzające ostatki ry-
bacy zbierali się i wiązali wielką sieć, którą 
następnie rozwieszali w centralnym punkcie 
wsi. W ostatki ochotnicy wchodzili razem 
do sieci i mocno się huśtali. Zabawa pole-
gała na tym, kto najszybciej wyplącze się 
z ogromnej sieci. Ostatnia osoba musiała 
pozostałym postawić piwo. 

WESELMY SIĘ
W przeszłości karnawał był naprawdę 
czasem radości i zabawy. Organizowano 
w tym okresie kuligi z pochodniami, bale 
przebierańców, ale także równie często 
wybierano ten czas na wesela. Po wsiach 
chodziły grupy przebierańców z muzyką 
i śpiewem, płatając fi gle mieszkańcom lub 
odgrywając scenki zwiastujące odradzanie 
się przyrody. W Brennej (okolice Cieszyna) 
na czas ostatków przygotowywano głowę 
świni – specjalnie przechowywaną na stry-
chu na tę okazję. Był to przysmak głównie 
dla mężczyzn, którzy spotykali się i zajadali 
tym specjałem.

W tym czasie wszyscy się weselili – oprócz 
panien, które niestety nie znalazły wybran-
ka serca. Najgorzej miały panny na Podla-
siu, bo przyczepiano im do ubrań drewnia-
ne klocki lub ości ryb! Natomiast obejścia 
ich domów lub płoty pokrywano ośmiesza-
jącymi rysunkami. 

NA OSTATKU WYMYJ PATELNIĘ
Na Warmii także organizowano huczne za-
bawy i barwne przemarsze przebierańców. 
Pamiętano jednak skrupulatnie o tym, aby 
równo o północy zakończyć wszelkie tańce 
i obżarstwo. Równo z wybiciem północy 
w kominie wieszano wyszorowaną patel-
nię. Był to symboliczny koniec karnawału, 
czyli obfi tego i tłustego jedzenia – od tego 
momentu następował okres ogólnego 
postu i powściągliwości. O północy cichła 
także muzyka i ustawały tańce – wierzono 
bowiem, że jeśli ktoś złamie ten zakaz, to 
już przez resztę życia tańczyć będzie tylko 
z diabłem. Symbolicznym zakończeniem po-
stu było także wejście chłopca, który niósł 
na talerzu rybi szkielet.

…Wybiła północ, muzyka ucichła, gospoda-
rze posypują progi popiołem. To już koniec 
karnawału, teraz czeka nas 40 dni postu 
i pokuty…

Agnieszka Strzałka

Również zwykli mieszkańcy pragnęli uciech 
i zabaw przed rozpoczynającym się Wielkim 
Postem. Na wsiach zakorzeniło się wiele bo-
gatych zwyczajów ostatkowych, a niektóre 
kultywowane są do dziś. 

MASZKARY ZAPUSTNE
W ostatni dzień karnawału na wsie wycho-
dziły grupy przebierańców – tzw. maszkary 
zapustne. W każdej grupie musiały znaleźć 
się: słomiany niedźwiedź, diabeł, baba, 
dziad, cyganka i Żyd. Przebierańcy odwie-
dzali wszystkie gospodarstwa i przedstawia-
li tam krótkie scenki, w zamian oczekując 
drobnych datków. Najczęściej stary dziad 
gonił panny na wydaniu i starał się skraść 
im pocałunek, zaś cyganka próbowała wró-
żyć domownikom. Maszkary krążyły po 
okolicy i były bardzo hałaśliwe – miało to 
pobudzić przyrodę do życia. 

PODKOZIOŁEK
Nie w całej Polsce, ale głównie na Kujawach 
i w Wielkopolsce, podczas ostatków królo-
wała zabawa zwana podkoziołkiem. Jej na-
zwa wywodzi się od symbolizującego wital-
ność kozła. Zabawa była przeznaczona dla 
młodych dziewczyn, które albo jeszcze nie 
wyszły za mąż, albo nie znalazły wybranka 
serca w karnawale. 

W ostatni dzień karnawału wsie przemie-
rzał koziołek, czyli wielka słomiana kukła 
w kształcie kozła, ciągnięta na drewnia-
nym wozie przez kawalerów. Podjeżdżali 
oni pod domy, w których mieszkały panny, 
i nawoływali do wspólnej zabawy i tańców. 
W niektórych wsiach młodzi chłopcy prze-
bierali się za niedźwiedzia i małpę i również 
chodzili od domu do domu. Przy akompa-

Wielkie wystawne bale, bogato przy-
odziane panny i uginające się od spe-
cjałów stoły. Tak magnackie dwor-
ki w XVII wieku żegnały karnawał. 
Ucztowano i bawiono się do białego 
rana, a bale były wspominane jeszcze 
długo po ich zakończeniu. 
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„Bułeczka” Jadwiga Korczakowska
Spośród książek z dzieciństwa wyjątkowo w pamięć za-
padła mi „Bułeczka” Jadwigi Korczakowskiej. Książka po 
raz pierwszy wydana została w 1957 roku. Jest to historia 
dziewczynki, tytułowej Bułeczki, która z wioski trafi a do 
Wrocławia, by zamieszkać z wujostwem. Oprócz wujka 
czeka tam też na nią rozpieszczona kuzynka Dziunia i opie-
kująca się nią gosposia. Tak naprawdę jednak nie jest to 
książka jedynie o powojennej losach osieroconej dziew-
czynki, ale opowieść o dziecięcych relacjach, które bywają 
trudne. O emocjach towarzyszących wzrastaniu. O trud-
nych, choć przecież nie zawsze zawinionych, sytuacjach. 
Ileż razy zdarza nam się coś zepsuć, o czymś zapomnieć, 
coś zagmatwać? A przecież nam, dorosłym, nikt nie bę-
dzie prawił morałów i wymierzał kary. Co innego z dzieć-
mi – one zawsze mogą liczyć na przywołanie do porządku 
przez kogoś starszego. Książka o dziecięcej ciekawości, pe-
rype� ach z niej wynikających i o „niesprawiedliwościach” 
dziecięcego życia. Wbrew pozorom, wiele problemów po-
ruszonych w książce pozostaje aktualnych również dziś. Tło 
historyczne stanowi zaś dodatkowy walor edukacyjny. Wy-
jątkowa lektura zwłaszcza dla młodszych dzieci (5–9 lat).

A po przeczytaniu książki zachęcam do obejrzenia fi lmu. 
Dla mnie była to kolejna wyjątkowa podróż do czasów 
dzieciństwa, bo film nakręcony został we Wrocławiu 
(rok produkcji 1973).

„Dziadek do orzechów” E.T.A. Hoffmann 
Tytuł doskonale wszystkim znany, także dzięki licznym 
adaptacjom scenicznym. Choć pewnie gdyby zapytać 
o szczegóły historii dziadka do orzechów i fantastycznych 
przygód Klary, to wielu osobom trudno byłoby je odtwo-
rzyć. Sama przyznam, że fabuły książki nie pamiętałam, 
dlatego ucieszyłam się, odnalazłszy „Dziadka…” w domo-
wej biblioteczce. Klara i jej brat oczekują na świąteczne 
prezenty – szczególnie na ten, który otrzymają w tym roku 
od ojca chrzestnego, Drosselmeyera. Jednym ze świątecz-
nych upominków jest mało urokliwy dziadek do orze-
chów. Wraz z pojawieniem się nowej zabawki rozpoczyna 
się seria przygód w fantastycznym świecie. Bohaterowie 
toczą dramatyczną walkę z Królem Myszy oraz uczestniczą 
w historii tajemniczej księżniczki Pirlipatki. Czegóż trze-
ba więcej, by rozbudzić dziecięcą wyobraźnię? Polecam 
szczególnie wydanie opatrzone ilustracjami Jana Marcina 
Szancera. A może po skończonej lekturze nadarzy się oka-
zja do obejrzenia baletowej wersji opowiadania?

Jednym z najsilniejszych wspomnień z mojego dzieciństwa jest głos czytających mi rodziców. Mimo 
że byłam czwartą córką, nigdy nie pozwolili mi odczuć, że są zmęczeni dziećmi, pracą, obowiązkami. 
Pamiętam półciemność w moim pokoju, zapaloną jedynie lampkę, ich głosy i moje dziecięce 
zdenerwowanie, kiedy nagle zanikały. „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej!”. Chociaż przeczytałam 
w swoim dorosłym życiu wiele książek, wciąż doskonale pamiętam ulubioną bajkę mojego Taty.

Od lat czytam swoim czterem synom. Od przebudzenia czekam na ten moment, gdy w moim domu 
przygasną światła, a po godzinnym czytaniu usłyszę głos swoich dzieci: „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej”.

Zapraszam więc i państwa do magicznego świata wspólnej lektury. Na łamach „Gazetki” będę się dzieliła naszymi 
rodzinnymi odkryciami. Dobrej lektury dorosłym i dzieciom! 

Anna Pliszki-Fila, 
mama Marka (11), Gerarda (8), Wiktora (6) i Oskara (2)

„Zdobywcy orzechowego tortu” Piotr Wojciechowski 
To kolejna w tym zestawieniu niemłoda już opowieść. 
Książka wydana w 1975 roku i dostępna już tylko z dru-
giej ręki. Wielka to szkoda, bo moim zdaniem spokojnie 
może konkurować z dziecięcą literaturą fantastyczną 
z najwyższej półki. 

Nie każdy ma szanse, jak Jędrek Wrona, spotkać w swo-
im ogrodzie ostatniego z żyjących olbrzymów – Waligórę. 
Ba, nie tylko spotkać, ale i wyruszyć z nim na poszuki-
wanie kamienia fi lozofi cznego. Tylko ten kamień może 
pomóc olbrzymowi w zmniejszeniu jego nieporęcznego 
rozmiaru. Poszukiwania na wielką skalę wymagają nie-
codziennego środka transportu – najlepiej użyć w tym 
celu latającego dywanu. A ile przy tym można poznać 
niesamowitych stworzeń, ile przeżyć przygód! 

Książka wyjątkowo pobudzająca wyobraźnię, a do tego 
napisana plastycznym i barwnym językiem. Wszyscy 
wyczekiwaliśmy wieczoru, by poznać kolejne perype� e 
Jędrka i Waligóry. 

Myślę, że książki J.K. Rowling nie powstydziłyby się są-
siedztwa na półce z książkami Piotra Wojciechowskie-
go. Gorąco polecam, nawet jeśli zdobycie egzemplarza 
z drugiej ręki wymaga poszukiwań w internecie. Do 
wspólnego czytania z dziećmi 6+. 
 
„Albert i potwór” Gunilla Bergström
Znacie już serię o Albercie (który tak naprawdę w ory-
ginalnej, szwedzkiej wersji ma na imię Alfons)? Albert 
pojawił się w naszym domu po raz pierwszy razem z po-
tworem („Albert i potwór”). A właściwie razem z histo-
rią o piłce, dziecięcych konfl iktach i lękach, które mogą 
z nich wyniknąć. Albert jest przedszkolakiem, który – 
tak jak większość dzieci na tym etapie życia – musi kon-
frontować się z trudnym światem emocji i poczuciem 
niesprawiedliwości. Musi uczyć się życia, a to czasem 
bardzo bolesny proces; obarczony błędami, których 
konsekwencjom trzeba stawić czoła. Tym razem Albert 
nie zapanował nad złością w czasie meczu piłkarskiego. 
Zrobił coś złego, czego żałuje. Jak sobie z tym poradzi? 
Tego możecie się dowiedzieć, wspólnie czytając.

Warto też sięgnąć po inne książki z tej szwedzkiej serii ilu-
strowanej przez samą autorkę (np. „Co cieszy Alberta?” 
czy „Urodziny Alberta”). Owocnej lektury! 

„Bułeczka” Jadwiga Korczakowska
Spośród książek z dzieciństwa wyjątkowo w pamięć za-

Pamiętam półciemność w moim pokoju, zapaloną jedynie lampkę, ich głosy i moje dziecięce 
zdenerwowanie, kiedy nagle zanikały. „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej!”. Chociaż przeczytałam 
w swoim dorosłym życiu wiele książek, wciąż doskonale pamiętam ulubioną bajkę mojego Taty.

Od lat czytam swoim czterem synom. Od przebudzenia czekam na ten moment, gdy w moim domu 
przygasną światła, a po godzinnym czytaniu usłyszę głos swoich dzieci: „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej”.

Zapraszam więc i państwa do magicznego świata wspólnej lektury. Na łamach „Gazetki” będę się dzieliła naszymi 
rodzinnymi odkryciami. Dobrej lektury dorosłym i dzieciom! 
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SCHEDA PO DZIADKACH
Mówią, że narzekanie to przywara Pola-
ków. Biadolić, jęczeć, jojczyć, marudzić, 
lamentować, mruczeć, kwękać, psioczyć, 
rozpaczać, użalać się, zrzędzić, miauczeć, 
gderać, truć, rozdzierać szaty, pomstować – 
słownik synonimów języka polskiego pęka 
w szwach od bliskoznacznych określeń, 
więc coś jest na rzeczy. 

Narzekanie nie jest bezpodstawne. W życiu 
człowieka pełni wiele funkcji, choćby ko-
munikacyjną. Wyrażanie niezadowolenia ze 
świata społecznego i własnej w nim sytuacji 
jest stałym elementem interakcji, zwłasz-
cza Polaków. Paradoksalnie łatwiej znaleźć 
temat z rozmówcą, gdy oboje odczuwamy 
brak satysfakcji. Jakże swojsko psioczyć na 
podwyżki cen, pracodawcę tyrana, skanda-
liczne praktyki służby zdrowia czy nieuczci-
wych polityków, którzy za każdej kadencji 
kradną nam pieniądze. Wspólne dźwiganie 
podobnej wagi ciężarów jednoczy, a zbliżo-

ne emocje przyczyniają się do budowania 
przyjacielskiej relacji. Dostajemy komunikat, 
że nie jesteśmy sami z problemami i może-
my z podniesioną głową, kolektywnie, brnąć 
przez meandry smutnej rzeczywistości. 

Wyliczanie poniesionych porażek (zamiast 
przytaczanie sukcesów) może być jedno-
cześnie wołaniem o pomoc, o chwilę uwagi, 
o dostrzeżenie. Okazuje się, że według Pola-
ków wręcz wypada źle o świecie myśleć, mó-
wić i czuć, choć gdyby przeprowadzić ankietę 
uliczną, okazałoby się, że większość rodaków 
jest raczej szczęśliwa. Nasuwa się więc kon-
kluzja, że narzekanie mamy w genach i dzia-
łamy według utartych schematów.

AUTOPREZENTACJA
Świadome budowanie wizerunku to ostatnio 
hit. Wokół pełno doradców mówiących, jak 
celowo kształtować sposób, w jaki postrze-
ga nas audytorium. Narzekając, ujawniamy 

swoje przekonania, a tym samym upublicz-
niamy swój punkt widzenia, swoje wartości 
i główne cechy. Gderając, zdradzamy swój 
gust – co nas degustuje i wywołuje awersję, 
a co wprawia nas w setny nastrój i rodzi sa-
tysfakcję. I tak możemy kreować się na kone-
sera sztuki (psiocząc na niski poziom wystaw 
muzealnych), pracownika roku (jojcząc na 
niekompetentną kadrę zarządzającą w fir-
mie) czy niepoprawnego społecznika (roz-
paczając nad brakiem dotacji dla schronisk 
dla bezdomnych zwierząt). To sposób, który 
– świadomie bądź nie – wykorzystujemy do 
rozpowszechniania informacji na swój temat. 
Od tego, na co pomstujemy, zależy, czy roz-
kręcimy o sobie pozytywny przekaz, czy też 
stworzymy antyreklamę.

Polacy mają tendencję do martyrolo-
gii, wychodząc z założenia, że cierpienie 
uszlachetnia. Lubujemy się w ekspono-
waniu poświęcenia walczących w imię 
wyznawanych idei i wartości: wiary, oj-

Dwie strony 
medalu

Przestań narzekać, na co nie masz rady,
Lecz szukaj rady w tym, na co narzekasz.

William Shakespeare

Rodzice mieli dwóch synów – pesymistę i optymistę. Poszli z nimi do lekarza, a ten poprosił ich o przepro-
wadzenie testu. Przekazali chłopcom prezenty: pesymiście najnowszy model kolejki do składania, a opty-
miście końskie łajno. Pesymista odpakował cudowny prezent i z miejsca zaczął się martwić, jak go złożyć 
i czy znajdzie wszystkie elementy do tego potrzebne. Zapytał więc brata-optymistę, co on dostał. Optymista 
odparł: – Konika, ale mi uciekł.
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czyzny, dobra, sprawiedliwości, prawdy. 
Podkreślamy męczeństwo, dodając sobie 
charakteru. Z namiętnością obchodzimy 
rocznice wszystkich historycznych porażek 
i wznosimy pomniki upamiętniające boha-
terów narodowych. Gloryfikujemy klęski, 
ustanawiamy święta państwowe. I tak 
tubalnie grzmimy 1 września, wspomina-
jąc atak na Polskę w 1939 roku, ale nie-
porównywalnie u nas cicho 9 maja, choć 
przecież w 1945 roku to właśnie tego dnia 
skończyły się walki zbrojne w Europie. Sta-
wiamy siebie w roli ofiary, Mesjasza naro-
dów, by zyskać poparcie opinii publicznej 
i ukształtować pochlebny wizerunek. Tro-
chę tak, jakbyśmy chcieli być najbardziej 
prześladowanym narodem na świecie.

Warto mieć na uwadze, że fetowanie 
zwycięstw to nic zdrożnego, choć jest tak 
niepopularne w naszej kulturze. Wolimy 
umniejszać swoje osiągnięcia w obawie, 
żeby nie zapeszyć. Nie lubimy chwalić 
dnia przed zachodem słońca. Wolimy nie 
drażnić środowiska, żeby nie wyjść na za-
rozumialca, narcyza, prostaczka lub na-
iwniaka, który patrzy na świat przez różo-
we okulary, kiedy za każdym rogiem czai 
się zło. Preferujemy niewyróżnianie się, 
żeby nie podpaść. Sprawiamy wrażenie, 
że nie chcemy być najlepsi, a jedynie pie-
lęgnujemy średniactwo. Jako naród wy-
dajemy się być przekonani, że publiczne 
mówienie o własnym szczęściu prowadzi 
wprost do społecznego odrzucenia. 

W przyrodzie musi jednak istnieć równo-
waga. Zdrowy egoizm nie jest powodem 
do wstydu. Trzeba rozwijać w sobie men-
talność zwycięzcy, by myśleć pozytywnie. 
Umacniać to, co korzystne. Nie dajmy 
przyzwolenia na fatum. Zamiast zwycza-
jowego punktowania trudności, które 
pokonywaliśmy w drodze na szczyt, lepiej 
jest skupić się na niebywałych cechach, 
którymi musieliśmy się wykazać, by tam 
dotrzeć. Życie to przecież nie tylko pa-
smo krachów, ale i triumfów. 

Choć poszczególne kraje znacznie różnią się 
normami kulturowymi, to warto uszczknąć 
nieco z amerykańskiego wzorca i bez wy-
rzutów sumienia krzyknąć do lustra: „Jest 
OK, świetnie, wspaniale!”. Bo, przyznajmy 
uczciwie, polskie „nie mogę narzekać” ma 
lekko pejoratywne zabarwienie.

ULGA
Wyrzucenie z siebie wszystkich bolączek 
świata ma niewątpliwie ważne zadanie 
– katharsis, z gr. ‘oczyszczenie’. Stan ten 
tłumaczy się jako uwolnienie od cierpie-
nia, ujawnianie dotychczas wypieranych 
przeżyć i usuwanie towarzyszącego im 
napięcia emocjonalnego, odreagowanie 
stłumionych emocji czy skrępowanych 
myśli. To wyzwolenie od strachu. Według 
współczesnych interpretacji istota oczysz-
czenia polega na tym, że odbiorca, odczu-
wając litość i trwogę, bunt i cierpienie, 
dochodzi do zrozumienia tajemnicy losu, 
a w efekcie do pogodzenia się z nim. Tym 
sposobem porządkujemy swoje życie we-
wnętrzne.

Jeśli zapytasz malkontenta, jaki jest cel 
jego zrzędzeń, z dużym prawdopodo-
bieństwem odpowie – ulga. Okazuje 
się, że ekspresje negatywnych stanów 
emocjonalnych zmniejszają uczucie 
cierpienia i stresu, obniżają pobudze-
nie autonomicznego układu nerwowego 
i polepszają funkcjonowanie układu im-
munologicznego. 

Każdy kij ma dwa końce – owszem, na-
rzekanie może polepszyć samopoczucie, 
ale może je także pogorszyć. Kluczowe 
jest tu odnalezienie granicy, która od-
dziela to, na co mamy społeczne przy-
zwolenie, od tego, co stanowi grube 
przegięcie. Gdy czara goryczy przeleje 
się, maruda zamiast katharsis funduje 
sobie intoksykację. Zatruty organizm, 
zamiast redukować stres, produkuje go 
ze zdwojoną siłą. Męczydusza staje się 
oprawcą – wampirem energetycznym, 
który również w ofierze wywołuje zmar-
twienia, lęki, przygnębienie, frustracje. 
Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda 
dowiedli, że samo słuchanie narzekania 
jest szkodliwe dla mózgu i bezpowrotnie 
niszczy neurony. Dodatkowo, działa jak 
wirus – im więcej w rozmówcy empatii, 
tym łatwiej może go dopaść mizerny na-
strój pesymisty. To trochę tak jak z bier-
nym paleniem.

Aby wynieść z narzekania korzyści, nale-
ży odróżnić to, co nam służy, od tego, co 
powoduje psychiczne i fizyczne zgorzk-
nienie.

FENIKS Z POPIOŁÓW
Okazuje się, że nie jesteśmy na pozycji stra-
conej. Psychologowie upominają, że narze-
kanie można przekuć w sukces. Wystarczy 
wsłuchać się w komunikaty, jakie wysyłamy, 
i dostrzec drugie dno w ich treści. Kiedy 
dajemy upust nawarstwionym emocjom, 
jednocześnie uwalniamy swoje potrzeby, 
pragnienia, marzenia. Warto zastanowić 
się nad realną możliwością wprowadzenia 
zmian zamiast zostać na poziomie pasyw-
nego biadolenia. Na publiczne narodowe ją-
trzenie problemów nie ma co patrzeć z przy-
mrużeniem oka. Niech narzekanie zagrzewa 
do walki, niech zmobilizuje do działania. 
Niech da poczucie brania odpowiedzialności 
we własne ręce. Za siebie i za własne życie. 
Dostrzeżmy światełko w tunelu i trzymajmy 
się tej iskry. Rozmowa o problemach powin-
na prowadzić do ich rozwiązania.

TRUDNA SZTUKA  
WDZIĘCZNOŚCI
Aby wyplenić ze swoich genów nawyk uty-
skiwania, najlepiej zastąpić go innym – na-
wykiem wdzięczności. To dopiero klucz 
do szczęścia – znaleźć temat do modlitwy 
dziękczynnej, w miejsce „litanii w intencji…”. 
Znacznie łatwiej nam dostrzec brak i pustkę, 
a zdecydowanie trudniej wysupłać z szarej 
codzienności powody do satysfakcji. Rzuca-
my się na głęboką wodę, chwytając tematy 
wielkiego kalibru. W międzyczasie drobne 
przyjemności umykają naszej uwadze. 

Wdzięczność daje nam poczucie komfortu 
i stabilizację – udowadnia, że jesteśmy bo-
gaci, choć wydaje się nam, że nie mamy ani 
grosza. Bądźmy świadomi tego, co mamy 
i co osiągnęliśmy. Kultywujmy umiejętność 
doceniania. Szukajmy „ma” zamiast „nie 
ma”. Praktykujmy wdzięczność. Praktyka 
czyni mistrza. To samonakręcająca się spira-
la emocji.

Życie to zlepek małych i dużych cudów. 
Każdego dnia znajdź osobę, przedmiot, 
wydarzenie, emocję – i skomplementuj je. 
Bez szukania dziury w całym. Bo zdecydo-
wanie lepiej żyje się optymistom z końskim 
łajnem niż pesymistom, choćby z najbar-
dziej wypasioną kolejką do składania.

Sylwia Znyk
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22 – 25.02
KARNAWAŁ GROSSE BIESSE
Marche-en-Famenne
www.carnaval.marche.be

22 – 25.02
KARNAWAŁ MALMEDY
www.malmedy-tourisme.be 

23 – 25.02
KARNAWAŁ BINCHE
www.carnavaldebinche.be 

29.02 – 3.03
KARNAWAŁ ACLOT
Nivelles
www.tourisme-nivelles.be

29.02 – 8.03
BATIBOUW 2020
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.batibouw.com

5 – 8.03
TARGI KSIĄŻKI
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.flb.be 

14.03
MUSEUM NIGHT FEVER 2020
Specjalny wieczór brukselskich muzeów
www.museumnightfever.be

WYSTAWY
do 9.02.2020
DALI & MAGRITTE
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
www.fine-arts-museum.be

do 15.03.2020
PAUL DELVAUX
L’HOMME QUI AIMAIT LES TRAINS
Train World, 1030 Bruxelles
www.trainworld.be 

do 29.03.2020
CROSSROADS
Musée Art & Histoire, 1000 Bruxelles
www.artandhistory.museum

6 – 9.02
SALON WAKACJI 
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.salondesvacances.eu

13 – 16.02
BRIGHT BRUSSELS 2020
Świetlne instalacje 
różne miejsca w centrum, 1000 Bruxelles
visit.brussels/en/sites/bright 

13 – 16.03
SALON CREATIVA
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.creavenue.com 

14 – 16.02
DISNEY ON ICE
Spektakl: 100 lat Magii 
Forest National, 1190 Bruxelles
www.forest-national.be 

14 – 16.02
SALON CZEKOLADY 
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
brussels.salon-du-chocolat.com 

15.02
WALENTYNKOW KONCERT
WÓJCIK I SARNIAK
The Embassy Room Brussels,  
1000 Bruxelles
Bilety: koncertbruksela@gmail.com /  
tel. 0484 266 678

16.02
LOVE BUGS PARADE
Dla miłośników garbusów
Esplanade du Cinquantenaire,  
1000 Bruxelles
www.autoworld.be

21.02 – 1.03
ANIMA 2020
Festiwal filmów animowanych
Flagey, 1050 Bruxelles
www.animafestival.be 

22 – 23.02
COMIC CON BRUSSELS
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.comicconbrussels.com 

KALENDARZ  
IMPREZ
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Stodola Club 
Boulevard Auguste Reyers 32 | 1030 Bruxelles
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godz. 20:00
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godz. 20:00
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W 1928 r. Alexander Fleming odkrył natu-
ralny antybiotyk pochodzący z pleśni – pe-
nicylinę. Legenda głosi, że przypadkiem za-
uważył, iż pleśń zdaje się zabijać szkodliwe 
bakterie. Kiedy 10 lat później penicylinę za-
częto stosować w leczeniu, zapanował entu-
zjazm. Groźne, śmiertelne choroby stały się 
uleczalne, a zdrowie i życie milionów osób 
zostało uratowane. Zaczęło się od rannych 
na polach bitew II wojny światowej – żołnie-
rze z armii Stanów Zjednoczonych zaopa-
trzeni zostali w miliony dawek penicyliny 
przed lądowaniem w Normandii. Uleczalne 
stały się choroby wywoływane przez bak-
terie, takie jak zapalenie spojówek i ucha, 
angina, gruźlica, posocznica oraz choroby 
weneryczne. Była to prawdziwa rewolucja 
w medycynie. Później wprowadzano do 
użytku nowe antybiotyki, w tym streptomy-
cynę, chloramfenikol i tetracyklinę. 

Dziś znamy około 200 antybiotyków i są to 
w większości leki produkowane syntetycz-
nie. Przyzwyczailiśmy się do ich stosowania 
i do spektakularnych efektów ich działania. 
Okazało się jednak, że używanie antybioty-
ków na szeroką skalę, i to nie tylko w me-
dycynie, ale przede wszystkich w hodowli 
zwierząt, przyczyniło się do powstania tzw. 
superbakterii, czyli szczepów odpornych na 
działanie najsilniejszych antybiotyków.

W zasadzie od początku było wiadomo, że 
bakterie z czasem wyrabiają w sobie od-
porność na działanie antybiotyku. Nowe 
pokolenia bakterii mają na tyle zmieniony 
genotyp, by przeciwstawić się działaniu 
leku, który w efekcie okazuje się nieskutecz-
ny. Stąd co jakiś czas trzeba było „odkrywać” 
nowy antybiotyk, skuteczniejszy w walce 
z uodpornionymi bakteriami. Oprócz tego 

naturalnego skądinąd procesu winę za an-
tybiotykoodporność bakterii ponosi także 
człowiek. Efekty działania antybiotyków 
były tak spektakularne, że sięgano po nie 
coraz częściej, uważając za „cudowny lek” 
na wszystko. Poskutkowało to nadmiernym 
ich stosowaniem w medycynie i rolnictwie. 

Choć wiadomo, że nie powinno się stoso-
wać antybiotyków w chorobach wywoływa-
nych przez wirusy, czyli np. w czasie lecze-
nia grypy czy przeziębienia, to lekarze i tak 
wypisywali antybiotyki przy wielu okazjach, 
a pacjenci dopominali się o nie przy każdej 
chorobie. Po drugie, pacjenci przyjmujący 
antybiotyki robili zasadniczy błąd – brali lek 
tylko przez 2–3 dni, a gdy tylko poczuli po-
prawę, rezygnowali z kontynuowania lecze-
nia. Oni poczuli się lepiej, ale organizm nie 
miał wystarczająco dużo czasu, by całkowi-
cie zniszczyć siedlisko bakterii wywołujących 
chorobę, i przez to umożliwił nabycie przez 
te bakterie odporności na antybiotyk. Taki 
sam efekt może przynieść zbyt mała lub źle 
dobrana dawka antybiotyku albo kuracja bez 
konsultacji z lekarzem. Szacuje się, że od 20 
do 50 proc. antybiotyków bywa użytych nie-
potrzebnie.

Połowa produkowanych na świecie anty-
biotyków podawana jest zwierzętom ho-
dowlanym. Współczesna hodowla polega 
na zgrupowaniu wielu osobników na małym 
terenie, co powoduje więcej chorób i stresu. 
Antybiotyki podaje się więc zwierzętom cho-
rym, ale nie tylko. Te w pełni zdrowe też do-
stają karmę z lekiem – profilaktycznie oraz 
aby szybciej rosły i przybierały na wadze. 
Około 80 proc. antybiotyków używanych 
jest w hodowli tylko do przyrostu masy ciała, 
a zatem w celach czysto handlowych, a nie 
medycznych. Współczesna karma zawiera 
więc nie tylko odpowiednie pożywienie, ale 
także lek podawany wszystkim osobnikom. 
Złą sławą cieszą się np. farmy łososi hodow-
lanych, gdyż znane są z nadużywania anty-
biotyków. Konsumenci, jedząc takie ryby, 
wchłaniają bezwiednie także pewną dozę 
antybiotyku skumulowaną w mięsie. Jeśli 
dodamy do tego fakt, że antybiotyki stosu-
je się w opryskach drzew owocowych oraz 
w ogóle w uprawie roślin, to mamy zatrwa-
żający obraz sytuacji. Antybiotyki są obec-
ne wszędzie i pochłaniane przez nas bez 
większej potrzeby czy nawet świadomości. 
Skutkiem takiej polityki jest powstawanie 
szczepów bakterii odpornych na antybiotyki.

BAKTERIE
ODPORNE NA 

ANTYBIOTYKI
Niewiele osób wie, że 18 listopada przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. An-
tybiotyki to związki chemiczne zabijające bakterie lub hamujące ich wzrost. Występują na-
turalnie w przyrodzie, ale są też wytwarzane syntetycznie. Ich odkrycie prawie sto lat temu 
było przełomem w leczeniu chorób dotąd nieuleczalnych lub powodujących spore powikłania. 
Jednak walka z bakteriami nie okazała się do końca wygrana, bowiem pojawiła się bakteria 
odporna na jakikolwiek rodzaj antybiotyku. Czy grozi nam powrót do sytuacji sprzed wynale-
zienia penicyliny? Czy w odwiecznej walce z bakteriami jesteśmy na straconej pozycji?

PLESN – RATUNEK DLA MILIONÓW

SKAD SIE BIERZE 
ANTYBIOTYKOODPORNOSC?

ANTYBIOTYK DLA ZYSKU

´

´´

´
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Antybiotyki to związki chemiczne zabijające bakterie lub hamujące ich wzrost. 
Występują naturalnie w przyrodzie, ale są też wytwarzane syntetycznie. Ich 
odkrycie prawie sto lat temu było przełomem w leczeniu chorób dotąd nieule-
czalnych lub powodujących spore powikłania. Jednak walka z bakteriami nie 
okazała się do końca wygrana, bowiem pojawiła się bakteria odporna na jakikol-
wiek rodzaj antybiotyku. Czy grozi nam powrót do sytuacji sprzed wynalezienia 
penicyliny? Czy w odwiecznej walce z bakteriami jesteśmy na straconej pozycji?



którzy przeżyli Boży cud

 Jezusa Chrystusa w swoim życiu.

Spotkasz ludzi, którzy doznali Bożego uzdrowienia, 

Zapraszamy w każdą 

niedzielę 

o 15.00

Ew. Jana 14:6

Nie przeocz tego co 

                   Bóg przygotował 

                                         dla Ciebie.JEZUS

droga, prawdaą

i zyciem

,,

Rue Van Ysendyck 48-50, 1030 BRUXELLES

churchofgodbe@gmail.comTłumaczymy na język: PL, NL, FR, ENG

Polski Kosciół Ewangeliczny 

w Belgii 

.



Sytuacja jest alarmująca i wiele światowych 
organizacji zwraca uwagę na ten problem – 
w niedalekiej przyszłości możemy się docze-
kać sytuacji jak w erze sprzed antybiotyków. 
Odporność bakterii na ich działanie wzrosła 
pomiędzy rokiem 2000 a 2010 o 40 proc.! 
Choroby, które udawało się leczyć przy ich 
pomocy, teraz na powrót stają się nieule-
czalne, jak np. rzeżączka. Powróciła gruźli-
ca, na którą umierało miliony ludzi, w tym 
sławnych, żeby wspomnieć chociażby Fry-
deryka Chopina. Tysiące ludzi już zmaga 
się z infekcjami bakteryjnymi, których nie 
da się wyleczyć dostępnymi antybiotykami, 
w tym wankomycyną, zwaną antybiotykiem 
ostatniej szansy. Coraz trudniej wyleczyć 
zakażenia ran, zapalenie płuc, sepsę czy też 
występujące często u dzieci zapalenie ucha.

Co chwila pojawiają się informacje o poja-
wieniu się w szpitalach na całym świecie 
niebezpiecznych bakterii odpornych na an-
tybiotyki. Zabijają one 230 tys. noworodków 
rocznie, a do 2050 r. mogą przyczynić się do 
śmierci 10 mln ludzi. Aktualnie w Afryce roz-
przestrzenia się antybiotykoodporny tyfus 
brzuszny. Wszystko to sprawia, że leczenie 
jest trudne, a pacjenci narażeni są na kura-
cje eksperymentalne i potencjalnie groźne, 
bo obarczone wieloma skutkami ubocznymi. 
Odporność bakterii to zagrożenie dla życia 
ludzkiego i jego jakości, ale ma także wpływ 
na produkcję żywności – może ona zmaleć, 
a to pociągnie za sobą przystopowanie roz-
woju gospodarek krajowych i gospodarki 
światowej. Szczególnie mogą ucierpieć kra-
je najbiedniejsze, w których może zwiększyć 
się zakres biedy.

Istnieje potrzeba wynalezienia anty-
biotyków nowej generacji, ale sęk 
w tym, że firmy farmaceutyczne 
nie kwapią się do takich badań, 
gdyż są one bardzo drogie. W cią-
gu ostatnich 50 lat tylko dwa 
nowe antybiotyki dołączyły do 
listy używanych dotychczas. 
Bardzo ważne jest edukowanie 
zarówno pacjentów, jak i leka-
rzy, by nadmiernie i bez potrze-
by nie stosować antybiotyków. 
A gdy już zostaną one przepisa-
ne, trzeba je umieć prawidłowo 
zażywać. Według Europejskiego 
Programu Monitorowania Kon-

sumpcji Antybiotyków ESAC (European 
Surveillance of Antibiotic Consumption), 
pacjenci używają antybiotyków zbyt często, 
więc zachęca się rządy poszczególnych kra-
jów, aby wprowadzały w życie nowe usta-
lenia ich dotyczące. Coraz częściej stosuje 
się leczenie alternatywne. Trudno zmienić 
przyzwyczajenia pacjentów, ale równie 
trudno spowodować zaprzestanie stosowa-
nia antybiotyków w hodowli zwierząt, skoro 
przynosi to wymierne zyski. Jednak trzeba 
będzie znaleźć sposób, by i w tym sektorze 
ich spożycie zmalało. Światowa Organizacja 
Zdrowia namawia do wprowadzenia zakazu 
stosowania niektórych antybiotyków w ho-
dowli zwierząt i w uprawie roślin. 

Bakteriofagi to rodzaj wirusów atakujących 
bakterie. Istnieją naturalnie w powietrzu, 
ziemi i wodzie oraz na skórze i w przewodzie 
pokarmowym ludzi i zwierząt. Wkraczają 
do komórek bakterii, namnażają się i nisz-
czą ich strukturę molekularną. Tam, gdzie 
się znajdują, znika 50 proc. bakterii. Ale na 
daną infekcję trzeba dobrać odpowiedni fag, 
gdyż określony bakteriofag atakuje tylko je-
den gatunek bakterii. Ważne jest to, że jeśli 
bakteria wytworzy odporność na działanie 
bakteriofagu, to ten ostatni też potrafi zmo-
dyfikować się na tyle, by kontynuować atak. 
Gdy odporność bakterii się zwiększa, możli-
we jest także wysłanie inne-
go faga do pracy. 
Opracowano 

mieszaninę 30 fagów, które są w stanie 
działać na pięć rodzajów groźnych bakte-
rii, takich jak pałeczka ropy błękitnej czy 
paciorkowce. Nie niszczą pożytecznej flo-
ry bakteryjnej organizmu, a ich działanie 
charakteryzuje bardzo wysoka skuteczność 
– ok. 90 proc. pacjentów po kuracji z zasto-
sowaniem bakteriofagów wraca do zdro-
wia. Bakteriofagi, podobnie jak antybiotyki, 
są pomocne w leczeniu dyzenterii, muko-
wiscydozy, oparzeń, zakażeń gronkowcem 
złocistym, zakażeń dróg moczowych, a tak-
że sepsy, zapalenia wsierdzia czy zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych. 

Już wcześniej pracowano nad ich zastoso-
waniem w medycynie, ale prace przerwa-
ło wynalezienie antybiotyków i ich sukces 
w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Teraz na 
nowo powraca się do badań nad bakterio-
fagami, gdy skuteczność terapii antybioty-
kowych w zastraszającym tempie maleje. 
Bakteriofagi sprawdzają się w leczeniu za-
każeń odpornych na antybiotyki, ale mogą 
też być wykorzystywane w leczeniu chorób 
autoimmunologicznych i nowotworowych. 
Terapia fagowa jest na razie eksperymen-
tem medycznym, ale ma przed sobą wielką 
przyszłość.

Sylwia Maj

NATURALNE ANTYBIOTYKI 

▪ Tymianek, oregano i macierzanka – zioła o antybak-
teryjnych właściwościach chronią nas przed katarem, przezię-

bieniem, grypą, bronchitem i zapaleniem zatok, a przy okazji ułatwiają 
trawienie.

▪ Imbir, cynamon, czarny pieprz, gałka muszkatołowa – jesienią dobrze dodawać te 
przyprawy szczególnie do potraw z warzyw w kolorze pomarańczowym (dynie, pataty, 

kabaczki), by wzmocnić układ immunologiczny i ocieplić organizm.

▪ Pomarańcze, cytryny, klementynki, grejpfruty, kiwi – te owoce cytrusowe pełne są witaminy C, 
która wpływa na prawidłowe działanie układu odpornościowego. Najwięcej witaminy C przyswoimy, 
jedząc surowe owoce. Są one pomocne także w walce z zakażeniami drobnoustrojami.

▪ Propolis i mleczko pszczele – produkty pochodzące z ula są silnie bakteriobójcze; chronią także przed 
pleśnią, grzybami i pierwotniakami. Są niezwykle cenne w chorobach układu oddechowego i pokarmo-
wego. Przeciwdziałają również jesiennej depresji, spowodowanej mniejszą dawką słońca.

▪ Olejek eteryczny ravensara (ravintsara) z Madagaskaru – stymuluje układ oddechowy i odporno-
ściowy, wzmacnia organizm i pobudza jego energię. Warto każdego ranka przed wyjściem do pracy 
rozetrzeć kilka kropel w zagłębieniu dłoni oraz skropić nimi chusteczkę do nosa; można też go 
spożywać w proporcji 1 kropla olejku na łyżkę miodu.

CO W ZAMIAN?

SWIAT BEZ ANTYBIOTYKÓW?

„POZERACZE BAKTERII”

przyprawy szczególnie do potraw z warzyw w kolorze pomarańczowym (dynie, pataty, 

 – te owoce cytrusowe pełne są witaminy C, 
która wpływa na prawidłowe działanie układu odpornościowego. Najwięcej witaminy C przyswoimy, 

 – produkty pochodzące z ula są silnie bakteriobójcze; chronią także przed 

bieniem, grypą, bronchitem i zapaleniem zatok, a przy okazji ułatwiają 
trawienie.

Imbir, cynamon, czarny pieprz, gałka muszkatołowa
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Gdyby nie karnawał, okres po nowym roku byłby szary, smutny i wyjątkowo przygnębiający. Dni są wtedy 
jeszcze krótkie, słońce świeci niemrawo, a pogoda również nie nastraja pozytywnie. Dlatego chętnie 

korzystamy z uroków karnawału, zwłaszcza podczas ostatków. To czas idealny także dla łasuchów. 
jeszcze krótkie, słońce świeci niemrawo, a pogoda również nie nastraja pozytywnie. Dlatego chętnie 

dzie. Mówi się, że ta potrawa jest serwowa-
na, aby pozbyć się przed Wielkim Postem 
jaj, mleka i cukru. 

Z naleśnikami jest związana również legen-
da. Mianowicie pewna gospodyni zamiesz-
kująca Olney w hrabstwie Buckinghamshire 
była tak zajęta smażeniem naleśników, że 
dopiero bicie kościelnych dzwonów przypo-
mniało jej, że to już tłusty wtorek. Zaafero-
wana wybiegła więc na mszę, zapominając 
jednak, że w ręce ciągle trzyma patelnię!

W nawiązaniu do tego wydarzenia kultywo-
wany jest w niektórych hrabstwach Wiel-
kiej Brytanii wyścig naleśników. W biegu 
mogą wziąć udział tylko panie, zaś chętni 
panowie muszą przebrać się w damskie 
stroje. Zawodnicy biegną z patelnią w ręce, 
a dodatkowo podrzucają naleśnik!

W Wielkiej Brytanii znany jest też inny 
tłustowtorkowy zwyczaj. Dzieci odwiedzają 
sąsiadów i proszą o naleśniki. Dostają w za-
mian pomarańcze, które są wykorzystywa-
ne właśnie jako nadzienie do naleśników. 

W przeszłości starano się 
również wróżyć z na-
leśników. Pani domu 
smażyła pyszne placki 
i do jednego wkładała 
monetę, a kto na nią 
trafił podczas jedzenia, 
miał zapewnione powodzenie w nadcho-
dzącym roku. Zdarzały się także naleśniki 
z gwoździami! Miały one symbolizować 
wyjście za mąż za… stolarza.

Szwedzi z kolei jako karnawałowy wypiek 
proponują ciastka semlor. Są one wypeł-

nione masą marcepanową i bitą śmietaną, 
a podaje się je na głębokim talerzu w to-
warzystwie gorącego mleka i laski cynamo-

nu. Finowie mają swój 
odpowiedn ik  tego 
deseru – to słodka la-
skiaispulla. Jednak oni 
dodatkowo we wtorek 
zajadają się tradycyjną 
zupą z groszku.

Zdecydowanie najbardziej znaną potra-
wą ostatkową są faworki. Smaży się je 

w większości krajów europejskich (choć 
mają tam najrozmaitsze nazwy), a wywo-
dzą się jeszcze z czasów starożytnych Rzy-
mian. Faworki mają wiele odmian i dodat-
ków, np. we Włoszech często dodaje się do 
nich skórkę pomarańczy lub wino anyżowe. 

Faworki, czyli chrust

 2 szklanki mąki
 4 żółtka
 1 łyżka spirytusu
 1 łyżeczka cukru
 1/2 łyżeczki soli
 5 łyżek śmietany

Mąkę wymieszać z sypkimi składnika-
mi, dodać żółtka, spirytus i śmietanę. Ze 
wszystkich składników zagnieść ciasto, 
a następnie przełożyć na stolnicę i zbijać 
wałkiem ok. 10–15 minut. Rozbite ciasto 
zwijać i znowu zbijać wałkiem (żeby było 
elastyczne, a po usmażeniu kruche i z dużą 
ilością bąbelków). Tak przygotowane ciasto 
można już cienko rozwałkować i pokroić na 
prostokąty, z nacięciem w środku. Przez to 
nacięcie przewijamy jeden koniec i goto-
we faworki wrzucamy na gorący smalec. 
Smażymy jeszcze chwilę po wypłynięciu, 
a następnie odsączamy z nadmiaru tłusz-
czu i obfi cie posypujemy cukrem pudrem. 
Smacznego!

Agnieszka Strzałka

Podczas karnawału, który określano 
dawniej również jako zapusty lub mię-

sopust, serwowano głównie dania mięsne 
i duże ilości słodkich przekąsek. Jedzono 
wtedy jakby na zapas i próbowano za-
spokoić swoje zachcianki przed okresem 
postu, kiedy to posiłki były naprawdę 
skromne i proste. Karnawał obfitował 
więc w kiełbasy, wędliny, pasztety, a także 
wyroby z dziczyzny, bigosy, kasze, mięsa 
i ryby. Zajadano się także słodkościami; 
pieczono ciasta, pierniki, pampuchy, bliny, 
racuchy oraz pączki i faworki. 

W tym roku kulinarne 
szaleństwo rozpocznie 
się od pączków w tłu-
sty czwartek 20 lute-
go i potrwa do środy 
popielcowej 26 lutego. 
Ostatki to czas objadania się 
pączkami, faworkami, oponkami, gniazd-
kami i rozetkami. Jednak dla zachowania 
równowagi w tej obfi tości słodyczy warto 
pamiętać o śledziku – śledź to bowiem za-
powiedź końca karnawału. Może być poda-
wany w galarecie, sałatce lub jako zwykły 
zawinięty rolmops. W przeszłości podczas 
ostatków serwowano także jaja. Tradycyjną 
potrawą tego okresu był posiłek z mleka, jaj 
oraz śledzi – tzw. podkurek. Symbolizował 
on przejście na postne dania.

Ostatkowe potrawy kulinarne na świecie 
są barwne jak końcówka karnawału, 

a dodatkowo często te dni pozostają wol-
ne od pracy. W krajach zachodnich „tłu-
sty” jest nie czwartek, ale wtorek – „Mardi 
Gras”. A typową wtorkową potrawą są na-
leśniki, co sugeruje nazwa „Pancake Tues-
day”. Je się je w Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
ale także w Australii, Nowej Zelandii i Kana-
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Wiktor Miazek jest jednym z organizato-
rów uczniowskich protestów klimatycznych 
i inicjatorem kampanii przywrócenia nocne-
go połączenia kolejowego między Warszawy 
a Brukselą. Jest uczniem drugiej klasy łódzkie-
go liceum.

Skąd u ciebie zainteresowanie ekologią? 

Trudno powiedzieć; pewnie wynika to 
z wrażliwości na to, co się dzieje na świecie. 
Mam zaledwie 17 lat, ale w czasie swojego 
krótkiego życia sam zdążyłem zauważyć, 
że klimat się zmienia. Już dawno na przy-
kład nie widziałem w swoim mieście zimą 
śniegu. Chciałbym żyć w świecie, gdzie jest 
czysta woda i można oddychać czystym po-
wietrzem. Uważam, że to jedno z podsta-
wowych praw człowieka. Dlatego też z en-
tuzjazmem przystąpiłem do organizowania 
uczniowskich protestów klimatycznych 
i zapisałem się do Stowarzyszenia „Ostra 
Zieleń”, które należy do Federacji Młodych 
Europejskich Zielonych i skupia młodych 
ludzi, do 35. roku życia, zaangażowanych 
w sprawy klimatu i ekologię. Ostatnio nasze 
stowarzyszenie bardzo się zaktywizowało. 
Obecnie mamy około 100 członków, two-
rzą się koła m.in. we Wrocławiu, Krakowie, 
Olsztynie, Trójmieście, w Wielkopolsce. 
Naszym celem jest przede wszystkim edu-
kowanie młodzieży i uwrażliwianie jej na 
sprawy klimatu i zanieczyszczenia środowi-
ska. Chcemy też przeprowadzać różne akcje 
i kampanie, aby uwrażliwić społeczeństwo 
na sprawy klimatu, ekologii i zanieczyszcze-
nia powietrza. 

Chciałbym przyjechać do Brukseli
pociągiem

GAZETKA Strona kampanii: naszademokracja.pl/petitions/kolej-na-zmiany-przywrocmy-pociag-do-brukseli

Czy w szkole dużo mówi się o ekologii? 

Niestety w programie szkolnym właściwie nic 
nie ma o ekologii i ochronie środowiska. Coś 
tam się wspomina na lekcjach biologii, ale 
bardzo zdawkowo. Temat ten nie występuje 
na maturze, więc nauczyciele często go pomi-
jają jako mało ważny. Informacji trzeba więc 
szukać samemu, na własną rękę. Na szczęście 
nauczyciele w mojej szkole generalnie są za 
nami i kiedy uczestniczymy w protestach, 
przymykają oczy na nasze nieobecności. 

Skąd pomysł na kampanię przywrócenia 
nocnego połączeń kolejowego do Brukseli?

Niedawno zostałem wysłany na szkolenie do 
Brukseli i kiedy zacząłem szukać połączeń, 
okazało się, że nie ma nocnego połączenia ko-
lejowego między Polską a Belgią. Bardzo mnie 
to zdziwiło. W wakacje byłem w Budapeszcie, 
dokąd pojechałem nocnym pociągiem. Było to 
tanie i wygodne połączenie – wsiadłem wie-
czorem do wagonu i obudziłem się rano na 
Węgrzech, a za bilet zapłaciłem ok. 50 euro 
plus dopłata za kuszetkę (ok. 12 euro). Sądzi-
łem, że na tak bardzo uczęszczanej trasie, jak 
Warszawa-Bruksela, musi być również nocne 
połączenie kolejowe. Kolej to o wiele bardziej 
ekologiczny środek transportu niż np. samolot 
czy nawet autobus, ale również należy zwró-
cić uwagę na wygodę takiego połączenia. Tym 
razem poleciałem do Brukseli samolotem do 
Charleroi, a potem wracałem przez Wrocław 
autokarem. Podróż powrotna nie dość, że była 
długa, to jeszcze bardzo męcząca. Zatrzymali-
śmy się zaledwie parę razy, nie było gdzie ku-
pić jedzenia. Podróż koleją jest znacznie bar-
dziej komfortowa.

Zacząłem szperać w internecie i doszukałem 
się, że do 12 grudnia 2016 roku kursował po-
ciąg „Jan Kiepura”, ale został wycofany przez 
Deutsche Bahn, ponieważ był nierentowny. 

Obecnie istnieją jedynie połączenia dzienne, 
a i te są rzadkie i trzeba się przesiadać. Wtedy 
właśnie wpadłem na pomysł, że powinno się 
zrobić kampanię, zebrać podpisy i wymóc na 
decydentach przywrócenie bezpośredniego 
nocnego połączenia kolejowego. Sądzę, że 
gdyby strona polska wyszła z taką inicjaty-
wą, byłaby to przy okazji świetna promocja 
naszego kraju jako tego, który dba o ekologię 
i stawia właśnie na ekologiczną kolej.

Rzuciłeś pomysł i co dalej? 

Rozpocząłem kampanię w internecie, począt-
kowo tylko na stronie naszego stowarzysze-
nia, i w ciągu trzech dni zebrałem tysiąc pod-
pisów. Zamierzam dalej udostępniać akcję na 
innych stronach, prosić o rozpowszechnianie, 
i oczywiście zwrócę się o poparcie do polity-
ków. W tym celu chcę, aby mój apel został 
przetłumaczony na angielski, niemiecki i fran-
cuski, abym mógł go promować na stronach 
zagranicznych organizacji ekologicznych. My-
ślę również o zorganizowaniu happeningu na 
Dworcu Centralnym w Warszawie, aby ścią-
gnąć uwagę mediów. Do tej pory mamy już 
1400 podpisów. 

Uważam, że jeżdżenie koleją powinno być 
jednym z praw człowieka. Obecnie mamy 
zagwarantowane swobodne przemieszcza-
nie się, ale dodatkowo powinno się jesz-
cze dostarczyć tanie i ekologicznie środki 
transportu, a taka właśnie powinna być ko-
lej, która zostawia najmniejszy ślad węglowy, 
czyli emituje najmniej gazów cieplarnianych 
do atmosfery spośród innych środków trans-
portu (autokar, samochód, samolot). Dlatego 
właśnie proszę o wsparcie mojej kampanii. 

Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że 
następnym razem będziesz mógł przyje-
chać do Brukseli pociągiem. 

rozmawiała Anna Siwek
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NIETYPOWY

W  sobotę  tuż 
po walentyn-

kach Wójcik i Sar-
niak zapewnią niezapo-

mniane wrażenia tym, którzy 
skorzystają z ich kolejnej wizyty 

w  stolicy  Belgii.  Aby  zarezerwować 
bilety,  należy  wysłać  e-mail  na  adres  

koncertbruksela@gmail.com albo zadzwo-
nić  pod wskazane  na  plakacie  numery  or-
ganizatorów:  0478  265  746  (Przemysław 
Florczyk) lub 0484 266 678 (Jan Tymowski).

KONCERT 
WALENTYNKOWY

Paweł Wójcik i Tomasz Sarniak to nietuzin-
kowy  duet  z  Płocka,  który  nagrał  już  pięć 
płyt (plus jedną koncertową), a ich utwory 
–  napisane  i  śpiewane  z  akompaniamen-
tem gitary przez Pawła, a zaaranżowane na 
fortepianie przez Tomka,  tak aby brzmiały 
jeszcze lepiej – nie pozostawiają obojętny-
mi niezależnie od daty (szczególnie urodzin 
fanów i słuchaczy). 15 lutego o 19.00 wystą-
pią w Brukseli po raz drugi – w tym samym 
lokalu co w czerwcu 2017 r., lecz pod nową 
nazwą:  The Embassy Room Brussels przy 
Boulevard Bischoffsheim 38b (blisko metra 
Botanique), a kto przyjdzie z parą – dosta-
nie bilet z 20-proc. zniżką!

O Pawle Wójciku można zazwyczaj przeczy-
tać,  że  to  pieśniarz,  autor  tekstów  i  kom-
pozytor.  Na  co  dzień  uczy w  Płocku  histo-
rii. Parę lat temu został dziadkiem. Własne 
piosenki, pełne refleksji i niebanalnego hu-
moru, pisze od 2011 r. i śpiewa je w swoim 
mieście oraz na koncertach w całej Polsce. 
W ciągu ostatniego roku razem z Tomkiem 
Sarniakiem  (mającym własną  rodzinę oraz 
profesjonalne studio nagrań) wystąpili mię-
dzy innymi w warszawskiej Stodole, krakow-
skiej Piwnicy pod Baranami (stamtąd płyta 
live),  oraz  –  z  ogólnokrajową  transmisją 
oczywiście – w radiowej Trójce.

Piosenki są szczere, czasem bardzo liryczne, 
momentami ostre. Teksty opowiadają o spra-
wach, które wszystkich nas dotyczą, ale nie 
zawsze  potrafimy  o  nich  mówić.  Pierwszą 
płytę  („Piosenki  ze  szkłem”,  2013)  otwierał 
„Koniaczek”,  który  mógłby  stać  się  niefor-
malnym  hymnem  niejednego  dojrzałego 
mężczyzny. Na drugiej („Obrazki”, 2014) Wój-
cik opowiada o swoich artystycznych inspira-
cjach  i  fascynacjach, w  tym o Kaczmarskim 
i  Broniewskim,  których  niegdyś  znali  wszy-
scy. Wydana w 2016 r. „Uliczna” jest liryczna 
inaczej, bardziej chropowata, nawet w utwo-
rze „Kołysanka”. W roku 2018 wyszła kolejna 
płyta – tym razem z tłumaczeniami i aranża-
cją  utworów  słynnego  rosyjskiego  poety  – 
„Wysocki po mojemu”. Najnowsza wreszcie 

„Dama  Pik” 
(2019)  pełna 
jest przepięknych 
refleksji  na  temat 
drobnych  i  wielkich 
spraw  ludzkich,  nie 
pomijając  kanapki,  herba-
ty  czy  religii.  Jest  oczywiście 
sporo, przy czym bynajmniej nie 
banalnie, o miłości.

Mimo że piosenki Pawła Wójcika nie wystę-
pują (jeszcze…) na listach przebojów głów-
nych  stacji  radiowych,  doceniają  je  chyba 
wszyscy, którzy się z nimi zetkną. Stąd mię-
dzy  innymi  nagroda  im.  Wojciecha  Bello-
na  na  48.  Festiwalu  Piosenki  Studenckiej 
w Krakowie, nagroda publiczności na festi-
walu  im.  Jacka  Kaczmarskiego  „Nadzieja” 
w Kołobrzegu, Grand Prix i nagroda publicz-
ności  na  festiwalu  piosenki  kabaretowej 
OSPA w Ostrołęce oraz Grand Prix im. Jona-
sza  Kofty  na Międzynarodowym  Festiwalu 
Bardów OPPA w Warszawie.

W BRUKSELI
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Niezdolność do pracy 
Za niezdolne do pracy uznaje się osoby, które na skutek choroby, wy-
padku, czy też ciąży nie mogą tymczasowo wykonywać pracy lub wypeł-
niać obowiązków wymaganych od osób bezrobotnych. Osoby te mogą 
wówczas otrzymywać dochód zastępczy od swojego funduszu zdrowia. 
Muszą jednak na czas zgłosić do niego swoją niezdolność do pracy.

Kogo zawiadomić w przypadku niezdolności do 
pracy?
Osoby zatrudnione (pracownicy fi zyczni lub umysłowi) powiadamiają 
pracodawcę i fundusz CM. Osoby bezrobotne powiadamiają fundusz 
CM i zaznaczają na swojej karcie kontrolnej dni niezdolności do pra-
cy. Umożliwi to również poinformowanie o tym instytucji wypłacającej 
ich zasiłek. Osoby prowadzące własną działalność muszą powiado-
mić tylko fundusz CM.

W jakim terminie zawiadomić swój fundusz 
zdrowia?
Zgłoszenie takie powinno być dokonane w ciągu 2 dni kalendar-
zowych od chwili wystąpienia niezdolności do pracy. Osoby, które 
wskutek niezdolności do pracy znajdują się w szpitalu w chwili, w 
której mija termin dokonania zgłoszenia, mają jeszcze 2 dni od chwili 
zwolnienia ze szpitala na zgłoszenie swojej niezdolności do pracy. 
W przypadku nieterminowego zgłoszenia niezdolności do pracy, za 
czas zwłoki potrącone zostanie 10% dochodu zastępczego.

W jaki sposób zawiadomić swój fundusz zdrowia?
Państwa lekarz musi wypełnić zaświadczenie o niezdolności do 
pracy („Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid”), zwane również 
zaświadczeniem poufnym („Vertrouwelijk”). Dokument ten można 
pobrać ze strony www.cm.be/aangifte lub uzyskać w oddziale fun-
duszu CM. Wypełniony dokument należy wysłać pocztą (bpost) do 
funduszu zdrowia. Wypełnionego zaświadczenia nie wolno wrzucić 
do skrzynki pocztowej CM ani zdeponować w kopercie CMdirect.

Jak wystąpić o dochody zastępcze?
Gdy lekarz orzecznik uzna Państwa za osobę niezdolną do pra-
cy, zostanie dla Państwa utworzona dokumentacja. Otrzymają też 
Państwo pismo z powiadomieniem o okresie Państwa niezdolnoś-
ci do pracy (z informacją o dacie końcowej) oraz kartę informacy-
jną, którą należy wypełnić i jak najszybciej dostarczyć do swojego 
funduszu zdrowia. Z kolei fundusz CM zwraca się o niezbędne in-
formacje do Państwa pracodawcy, instytucji wypłacającej zasiłki dla 
bezrobotnych lub obu tych podmiotów. Osoby prowadzące własną 
działalność otrzymują dokumenty do samodzielnego wypełnienia. 

Dopiero po zebraniu wszystkich tych danych fundusz zdrowia ustali, 
czy przysługuje Państwu prawo do dochodu zastępczego.

Ile wynosi kwota świadczenia?
W przypadku osób zatrudnionych dochód zastępczy wynosi 60% 
ich średniej płacy dziennej. Wysokość tej płacy jest ograniczona do 
kwoty maksymalnej. Osoby bezrobotne w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy otrzymują dochód zastępczy w wysokości ich zasiłku dla 
bezrobotnych. W przypadku osób prowadzących własną działalność 
wypłacana jest stała kwota dzienna, uzależniona od ich sytuacji rod-
zinnej.

Polski konsultant w Brukseli
Jeśli potrzebujesz więcej inform-
acji nt. ubezpieczenia zdrowotne-
go w CM, skontaktuj się z polskim 
konsultantem w Brukseli: 0473 52 05 
55, Polska.smb@cm.be@cm.be.
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Anna Durcois: Galeria Sztuki Katarzyny Na-
piórkowskiej przy Mont des Arts w Brukse-
li istnieje już od blisko 10 lat. Czy to sukces 
Galerii, czy też polskiej sztuki? 

Katarzyna Napiórkowska: Prawie dekada 
funkcjonowania na bardzo wymagającym 
rynku sztuki w Belgii to zdecydowanie po-
twierdzenie znakomitego poziomu sztuki 
polskiej. Konfrontacja ta jest rzeczywi-
ście wymagająca, dość powiedzieć, że 
w ostatnich latach o Brukseli mówi się, że 
staje się międzynarodową stolicą sztuki – 
tak jak kiedyś Paryż czy Nowy Jork. To tu 
odbywają się znaczące wystawy, funkcjo-
nują prężne instytucje, odbywają się targi 
takie jak Brafa. Bruksela jest miastem ko-
lekcjonerów i bardzo rozwiniętego obie-
gu sztuki. Gandawa ma aktywne środo-
wisko artystyczne, Antwerpia kojarzona 
jest z designem. Blisko stąd do Amster-
damu, Londynu i Paryża. Są to oczywiście 
ogromne atuty tego miasta. Stanowią 
jednak także niebagatelne wyzwanie. Oto 
sztuka polska musi się w tym kontekście 
obronić. Jedyne i najważniejsze, co mamy 
do zaoferowania – to bardzo wysoki po-
ziom artystyczny. I ten poziom artystycz-
ny zapewnia sukces.

Jak wspominają panie początki? 
Justyna Napiórkowska: Otwarcie Galerii 
poprzedzała intensywna praca – plano-
wanie wystaw, ich organizacja, remont 
lokalu. Wszystko to w naszym przypadku 
nie było działalnością osób mieszkają-
cych w Belgii na stałe, bowiem naszym 
głównym miastem jest Warszawa. Nale-
żało zatem zrozumieć nowe środowisko, 
obowiązujący w nim system prawny, ale 
i praktykę. Formalności także były wyma-
gające – właściwie przywiozłyśmy walizkę 
dokumentów, każdy z nich miał stosowne 
potwierdzenia polskich instytucji. Natu-
ralnie – dzięki Unii Europejskiej było to 
łatwiejsze niż jeszcze kilka lat wcześniej, 
ale można też przyznać, że integracja 
rozwija się na podstawie doświadczeń 
fi rm takich jak nasza. Decyzja o otwarciu 
brukselskiej fi lii została przez nas podję-

ta w bardzo szczególnym czasie – trwała 
wówczas prezydencja Polski w Unii Euro-
pejskiej. Uznałyśmy, że Bruksela jest tak-
że naszą europejską stolicą. Podczas wer-
nisażu inauguracyjnego, w którym obok 
nas uczestniczył także 4-letni syn Magdy, 
Piotruś, były tłumy. Galerię odwiedził 
ambasador RP, pan Artur Harazim. Wie-
czorem wszyscy gratulowali nam odwagi!

Rzeczywiście, było to śmiałe przedsięwzię-
cie. W Galerii odbyło się już kilkadziesiąt wy-
staw. Które z nich są dla pań najważniejsze? 

Magdalena Napiórkowska: Właściwie za-
wsze najważniejsza jest wystawa właśnie 
przygotowywana. Ze szczególnym senty-
mentem wspominamy jednak inaugura-
cję Galerii. Odbyła się w Europejską Noc 
Muzeów w 2012 roku. Pokazałyśmy prace 
najlepsze – były to rzeźby Magdaleny Aba-
kanowicz, której wystawy obecnie przy-
gotowują najważniejsze muzea na świe-
cie, w tym roku na przykład Tate Modern 
w Londynie. Prezentowałyśmy też prace 
profesora Józefa Szajny, Edwarda Dwur-
nika, profesora Leszka Rózgi, profesora 
Antoniego Fałata, Franciszka Starowiey-
skiego i wielu innych wybitnych artystów 

w Polsce, prezentowanym przez nas na 
kolejnych wystawach. Jednak pozostaje 
bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi 
o rzeczywistą promocję. Choć wielu au-
torów polskich, których dotychczas pre-
zentowałyśmy, było rozpoznawalnych. 
Zdarzało nam się przy tej okazji odkryć 
belgijskie kolekcje, w których znajdują 
się zakupione kilkadziesiąt lat temu pra-
ce klasyków sztuki polskiej – na przykład 
Antoniego Fałata czy Jana Tarasina. Udało 
nam się także umieścić prace polskich ar-
tystów w znaczących belgijskich zbiorach. 
Praca profesora Leszka Rózgi na przykład 
znalazła się w kolekcji obok znakomitego 
XV- i XVI-wiecznego malarstwa. Na doda-
tek w miejscu, gdzie jest eksponowana, 
trzeba było odrobinę przesunąć obraz ze 
szkoły Bruegla – po to, by stworzyć miej-
sce dla dzieła Rózgi. Brzmi to jak anegdo-
ta, ale po prostu tak się wydarzyło! 

Czy wśród kolekcjonerów są także przed-
stawiciele belgijskiej Polonii? 

Magdalena Napiórkowska: Zdecydowa-
nie! Można powiedzieć, że właśnie te 
osoby są ambasadorami sztuki polskiej! 
To często przedsiębiorcy, którzy będąc 

na emigracji, osiągnęli sukces w różnych 
dziedzinach. Po intensywnych latach pra-
cy mają czas, by poważnie zainteresować 
się sztuką. To bardzo budujące. A ponad-
to sukces sztuki polskiej to sukces Polski 
i Polaków! Coś, co nas jednoczy – ze sobą 
i ze światem!  

 
Od początku działalności Galerii towarzy-
szy wiele inicjatyw – na przykład wykłady 
w instytucjach europejskich prowadzone 
przez dr Justynę Napiórkowską. 

Justyna Napiórkowska: To prawda – 
w Komisji Europejskiej oraz w Parlamen-
cie Europejskim odbyło się kilkadziesiąt 
wykładów. Przygotowywałam je, myśląc 
szczególnie o europejskiej tożsamości, 
tak by zaakcentować wspólne europejskie 
dziedzictwo. Często jednak ich tematy 
w znaczącej mierze odnosiły się do historii 
sztuki polskiej, a także do twórców współ-
czesnych. Zdecydowanie mamy czym 
zaimponować – na przykład sztuka Mło-
dej Polski z Wyspiańskim, Malczewskim, 
Mehoff erem jest zjawiskiem niebywałym 
na skalę światową. O niezwykłości sztuki 
polskiej świadczą tak zwane portrety tru-
mienne – w przepiękny, bardzo liryczny 
sposób pokazujące najczęściej przedsta-

wicieli polskiej szlachty i magnaterii. Są 
dość nieznane na świecie. Opowiadałam 
także o historii Kościołów Pokoju w Jawo-
rze i w Świdnicy – a zatem o obiektach 
z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Wiem, że wiele osób po tych prelekcjach 
zdecydowało się na podróż do Polski po 
to, by na przykład zobaczyć „Damę z gro-
nostajem” Leonarda da Vinci. 

Galerię odwiedziły również wybitne oso-
bowości. Wśród nich – także belgijska ro-
dzina królewska.

Katarzyna Napiórkowska: Tak, otrzyma-
łyśmy przepiękny list od króla Belgów Fili-
pa, który pogratulował nam promocji pol-
skich artystów w Belgii, ale także naszej 
działalności na rzecz artystów belgijskich. 
Podczas wizyty Maki Galerię odwiedziła 
również królowa Paola, a także księżnicz-
ka Astrid. To niezwykłe wyróżnienie, a dla 
nas prawdziwe potwierdzenie znaczenia 
polskiej sztuki. Królowa Paola zaprosiła 
nas do odwiedzenia Pałacu Królewskiego, 
gdzie pokazała nam kolekcję sztuki naj-
nowszej – między innymi prace wybitne-
go belgijskiego artysty Jana Fabre, który 
stworzył niezwykły plafon z pancerzyków 
skarabeuszy. Było to zjawiskowe i – warto 
dodać – neutralne ekologicznie. 

Otrzymały panie, podobnie jak Galeria, 
szereg wyróżnień. Wśród nich jest otrzy-
mane przez panią Katarzynę najwyższe 
odznaczenie – Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski.  

Magdalena Napiórkowska: To prawda. 
Czujemy się bardzo uhonorowane. Moja 
mama, Katarzyna Napiórkowska, otrzyma-
ła Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski Polonia Res� -
tuta, a także Odznakę Przyjaciel Dziecka. 
Siostra, Justyna Napiórkowska, otrzyma-
ła tytuł Polaka Roku w dziedzinie kultury 
i nauki oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Galeria 
została wyróżniona tytułem Ambasadora 
Polskiej Gospodarki. To świetnie, gdy wła-
śnie sztuka może reprezentować kraj! Bo 
to sztuka uczy wrażliwości i pozwala do-
strzegać różnorodne piękno! 

Serdecznie gratuluję tych dokonań i życzę 
kolejnych dziesięcioleci pełnych sukcesów!

XX wieku. W ciągu lat działalności Galerii 
odbyły się także wystawy indywidualne 
tych twórców. Znakomicie wspominamy 
także wystawę kolaży Wisławy Szymbor-
skiej. Galerię odwiedzały wówczas tłumy 
miłośników poezji, ale także wyobraźni 
polskiej noblistki. Dla wielu Belgów było 
to odkrycie ogromnego talentu ich uko-
chanej poetki. Było to budujące.

Czy Galeria ma wsparcie finansowe ze 
strony państwowych instytucji? 

Katarzyna Napiórkowska: Bardzo ceni-
my sobie niezależność. Oznacza to także 
samodzielność pod każdym względem. 
Galeria powstała i funkcjonuje bez żad-
nych dotacji. Oczywiście niezależność to 
zawsze duża odpowiedzialność. 

Czy Galerii udało się stworzyć relacje ko-
lekcjonerskie z belgijskimi kolekcjonerami? 

Justyna Napiórkowska: Belgowie mają 
bardzo wyrobione artystyczne gusty 
i oczekiwania. Mają przy tym bardzo 
duże zainteresowanie sztuką. Z ciekawo-
ścią odkrywają nowe nazwiska. Często 
słyszymy o tym, jak bardzo zaskoczeni 
są bogatym środowiskiem artystycznym 

Z Katarzyną, Magdaleną i Justyną 
Napiórkowskimi rozmawia Anna Durcois.

Królowa Paola, Katarzyna Napiórkowska, 
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Księżniczka Astrid, Katarzyna Napiórkowska, 
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Anna Durcois: Galeria Sztuki Katarzyny Na-
piórkowskiej przy Mont des Arts w Brukse-
li istnieje już od blisko 10 lat. Czy to sukces 
Galerii, czy też polskiej sztuki? 

Katarzyna Napiórkowska: Prawie dekada 
funkcjonowania na bardzo wymagającym 
rynku sztuki w Belgii to zdecydowanie po-
twierdzenie znakomitego poziomu sztuki 
polskiej. Konfrontacja ta jest rzeczywi-
ście wymagająca, dość powiedzieć, że 
w ostatnich latach o Brukseli mówi się, że 
staje się międzynarodową stolicą sztuki – 
tak jak kiedyś Paryż czy Nowy Jork. To tu 
odbywają się znaczące wystawy, funkcjo-
nują prężne instytucje, odbywają się targi 
takie jak Brafa. Bruksela jest miastem ko-
lekcjonerów i bardzo rozwiniętego obie-
gu sztuki. Gandawa ma aktywne środo-
wisko artystyczne, Antwerpia kojarzona 
jest z designem. Blisko stąd do Amster-
damu, Londynu i Paryża. Są to oczywiście 
ogromne atuty tego miasta. Stanowią 
jednak także niebagatelne wyzwanie. Oto 
sztuka polska musi się w tym kontekście 
obronić. Jedyne i najważniejsze, co mamy 
do zaoferowania – to bardzo wysoki po-
ziom artystyczny. I ten poziom artystycz-
ny zapewnia sukces.

Jak wspominają panie początki? 
Justyna Napiórkowska: Otwarcie Galerii 
poprzedzała intensywna praca – plano-
wanie wystaw, ich organizacja, remont 
lokalu. Wszystko to w naszym przypadku 
nie było działalnością osób mieszkają-
cych w Belgii na stałe, bowiem naszym 
głównym miastem jest Warszawa. Nale-
żało zatem zrozumieć nowe środowisko, 
obowiązujący w nim system prawny, ale 
i praktykę. Formalności także były wyma-
gające – właściwie przywiozłyśmy walizkę 
dokumentów, każdy z nich miał stosowne 
potwierdzenia polskich instytucji. Natu-
ralnie – dzięki Unii Europejskiej było to 
łatwiejsze niż jeszcze kilka lat wcześniej, 
ale można też przyznać, że integracja 
rozwija się na podstawie doświadczeń 
fi rm takich jak nasza. Decyzja o otwarciu 
brukselskiej fi lii została przez nas podję-

ta w bardzo szczególnym czasie – trwała 
wówczas prezydencja Polski w Unii Euro-
pejskiej. Uznałyśmy, że Bruksela jest tak-
że naszą europejską stolicą. Podczas wer-
nisażu inauguracyjnego, w którym obok 
nas uczestniczył także 4-letni syn Magdy, 
Piotruś, były tłumy. Galerię odwiedził 
ambasador RP, pan Artur Harazim. Wie-
czorem wszyscy gratulowali nam odwagi!

Rzeczywiście, było to śmiałe przedsięwzię-
cie. W Galerii odbyło się już kilkadziesiąt wy-
staw. Które z nich są dla pań najważniejsze? 

Magdalena Napiórkowska: Właściwie za-
wsze najważniejsza jest wystawa właśnie 
przygotowywana. Ze szczególnym senty-
mentem wspominamy jednak inaugura-
cję Galerii. Odbyła się w Europejską Noc 
Muzeów w 2012 roku. Pokazałyśmy prace 
najlepsze – były to rzeźby Magdaleny Aba-
kanowicz, której wystawy obecnie przy-
gotowują najważniejsze muzea na świe-
cie, w tym roku na przykład Tate Modern 
w Londynie. Prezentowałyśmy też prace 
profesora Józefa Szajny, Edwarda Dwur-
nika, profesora Leszka Rózgi, profesora 
Antoniego Fałata, Franciszka Starowiey-
skiego i wielu innych wybitnych artystów 

w Polsce, prezentowanym przez nas na 
kolejnych wystawach. Jednak pozostaje 
bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi 
o rzeczywistą promocję. Choć wielu au-
torów polskich, których dotychczas pre-
zentowałyśmy, było rozpoznawalnych. 
Zdarzało nam się przy tej okazji odkryć 
belgijskie kolekcje, w których znajdują 
się zakupione kilkadziesiąt lat temu pra-
ce klasyków sztuki polskiej – na przykład 
Antoniego Fałata czy Jana Tarasina. Udało 
nam się także umieścić prace polskich ar-
tystów w znaczących belgijskich zbiorach. 
Praca profesora Leszka Rózgi na przykład 
znalazła się w kolekcji obok znakomitego 
XV- i XVI-wiecznego malarstwa. Na doda-
tek w miejscu, gdzie jest eksponowana, 
trzeba było odrobinę przesunąć obraz ze 
szkoły Bruegla – po to, by stworzyć miej-
sce dla dzieła Rózgi. Brzmi to jak anegdo-
ta, ale po prostu tak się wydarzyło! 

Czy wśród kolekcjonerów są także przed-
stawiciele belgijskiej Polonii? 

Magdalena Napiórkowska: Zdecydowa-
nie! Można powiedzieć, że właśnie te 
osoby są ambasadorami sztuki polskiej! 
To często przedsiębiorcy, którzy będąc 

na emigracji, osiągnęli sukces w różnych 
dziedzinach. Po intensywnych latach pra-
cy mają czas, by poważnie zainteresować 
się sztuką. To bardzo budujące. A ponad-
to sukces sztuki polskiej to sukces Polski 
i Polaków! Coś, co nas jednoczy – ze sobą 
i ze światem!  

 
Od początku działalności Galerii towarzy-
szy wiele inicjatyw – na przykład wykłady 
w instytucjach europejskich prowadzone 
przez dr Justynę Napiórkowską. 

Justyna Napiórkowska: To prawda – 
w Komisji Europejskiej oraz w Parlamen-
cie Europejskim odbyło się kilkadziesiąt 
wykładów. Przygotowywałam je, myśląc 
szczególnie o europejskiej tożsamości, 
tak by zaakcentować wspólne europejskie 
dziedzictwo. Często jednak ich tematy 
w znaczącej mierze odnosiły się do historii 
sztuki polskiej, a także do twórców współ-
czesnych. Zdecydowanie mamy czym 
zaimponować – na przykład sztuka Mło-
dej Polski z Wyspiańskim, Malczewskim, 
Mehoff erem jest zjawiskiem niebywałym 
na skalę światową. O niezwykłości sztuki 
polskiej świadczą tak zwane portrety tru-
mienne – w przepiękny, bardzo liryczny 
sposób pokazujące najczęściej przedsta-

wicieli polskiej szlachty i magnaterii. Są 
dość nieznane na świecie. Opowiadałam 
także o historii Kościołów Pokoju w Jawo-
rze i w Świdnicy – a zatem o obiektach 
z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Wiem, że wiele osób po tych prelekcjach 
zdecydowało się na podróż do Polski po 
to, by na przykład zobaczyć „Damę z gro-
nostajem” Leonarda da Vinci. 

Galerię odwiedziły również wybitne oso-
bowości. Wśród nich – także belgijska ro-
dzina królewska.

Katarzyna Napiórkowska: Tak, otrzyma-
łyśmy przepiękny list od króla Belgów Fili-
pa, który pogratulował nam promocji pol-
skich artystów w Belgii, ale także naszej 
działalności na rzecz artystów belgijskich. 
Podczas wizyty Maki Galerię odwiedziła 
również królowa Paola, a także księżnicz-
ka Astrid. To niezwykłe wyróżnienie, a dla 
nas prawdziwe potwierdzenie znaczenia 
polskiej sztuki. Królowa Paola zaprosiła 
nas do odwiedzenia Pałacu Królewskiego, 
gdzie pokazała nam kolekcję sztuki naj-
nowszej – między innymi prace wybitne-
go belgijskiego artysty Jana Fabre, który 
stworzył niezwykły plafon z pancerzyków 
skarabeuszy. Było to zjawiskowe i – warto 
dodać – neutralne ekologicznie. 

Otrzymały panie, podobnie jak Galeria, 
szereg wyróżnień. Wśród nich jest otrzy-
mane przez panią Katarzynę najwyższe 
odznaczenie – Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski.  

Magdalena Napiórkowska: To prawda. 
Czujemy się bardzo uhonorowane. Moja 
mama, Katarzyna Napiórkowska, otrzyma-
ła Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski Polonia Res� -
tuta, a także Odznakę Przyjaciel Dziecka. 
Siostra, Justyna Napiórkowska, otrzyma-
ła tytuł Polaka Roku w dziedzinie kultury 
i nauki oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Galeria 
została wyróżniona tytułem Ambasadora 
Polskiej Gospodarki. To świetnie, gdy wła-
śnie sztuka może reprezentować kraj! Bo 
to sztuka uczy wrażliwości i pozwala do-
strzegać różnorodne piękno! 

Serdecznie gratuluję tych dokonań i życzę 
kolejnych dziesięcioleci pełnych sukcesów!

XX wieku. W ciągu lat działalności Galerii 
odbyły się także wystawy indywidualne 
tych twórców. Znakomicie wspominamy 
także wystawę kolaży Wisławy Szymbor-
skiej. Galerię odwiedzały wówczas tłumy 
miłośników poezji, ale także wyobraźni 
polskiej noblistki. Dla wielu Belgów było 
to odkrycie ogromnego talentu ich uko-
chanej poetki. Było to budujące.

Czy Galeria ma wsparcie finansowe ze 
strony państwowych instytucji? 

Katarzyna Napiórkowska: Bardzo ceni-
my sobie niezależność. Oznacza to także 
samodzielność pod każdym względem. 
Galeria powstała i funkcjonuje bez żad-
nych dotacji. Oczywiście niezależność to 
zawsze duża odpowiedzialność. 

Czy Galerii udało się stworzyć relacje ko-
lekcjonerskie z belgijskimi kolekcjonerami? 

Justyna Napiórkowska: Belgowie mają 
bardzo wyrobione artystyczne gusty 
i oczekiwania. Mają przy tym bardzo 
duże zainteresowanie sztuką. Z ciekawo-
ścią odkrywają nowe nazwiska. Często 
słyszymy o tym, jak bardzo zaskoczeni 
są bogatym środowiskiem artystycznym 

Z Katarzyną, Magdaleną i Justyną 
Napiórkowskimi rozmawia Anna Durcois.
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PSYCHOTEST

Jesteś uczuciowa, czy raczej nie zdarza ci się szybsze bicie 
serca na widok przystojniaka? Ile walentynek wysyłasz w Dniu 
Zakochanych? Odpowiedz z przymrużeniem oka na poniższe 
pytania i dowiedz się, czy jesteś przykładną walentynką! Pamiętaj 
też, że uczucia warto okazywać sobie nie tylko od święta.

1. Czy lubisz szalone i nieprzewidziane spotkania?
a) Zdecydowanie wolę zaplanowane wyjścia.
b) Oczywiście – szaleństwo to moje drugie imię.
c) Wszystko zależy od osób, z którymi spędzam czas.

2. Czy jesteś romantyczką?
a) Wprost uwielbiam spacery przy blasku księżyca.
b) Romantyzm kojarzy mi się tylko z nudnymi lekturami na języku 
     polskim.
c) Jeśli oglądanie miłosnych komedii można zaliczyć do roman-
    tyczności…

3. Który z cytatów mógłby być twoim mottem życiowym?
a) „W życiu istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.”
b) „W życiu piękne są tylko chwile.”
c) „Życie jest zbyt krótkie, żeby wszystko odkładać na jutro!”

4. Jaki sport uprawiasz?
a) Już w podstawówce nie lubiłam sportu i tak mi zostało.
b) Uwielbiam sporty zimowe, nie przepuszczę sezonu bez tygodnia
     w górach!
c) Czasami biegam albo chodzę na siłownię, ale nie jest to regularne.

5. Gdzie najchętniej pojechałabyś na wakacje?
a) Do Paryża lub Rzymu.
b) Na gorącą wyspę.
c) Uwielbiam góry, chciałabym zobaczyć Himalaje.

6. Jakie książki najbardziej lubisz?
a) Romanse, ale tylko te ze szczęśliwym zakończeniem.
b) Rzadko kiedy czytam książki, a jeśli już, to preferuję fantastykę.
c) Dobry kryminał to jest to, co lubię najbardziej.

7. Czy masz wielu ludzi wokół siebie?
a) Mam wokół tylko tych, na których naprawdę mi zależy.
b) Uwielbiam otaczać się ciągle nowymi ludzi.
c) Jestem typem samotnika.

8. Czy pozwalasz partnerowi na samotne wyjścia 
     na imprezę?
a) Nie rozumiem, dlaczego miałabym mu tego zabraniać!
b) Wiem, jaki szalony jest mój partner, więc wolę, żeby sam 
     nie wychodził…
c) Zawsze chodzimy razem, mamy przecież wspólnych znajomych.

9. Czy wspominasz swoje poprzednie związki?
a) Czasami zdarza mi się wspominać, ale tylko z sentymentu.
b) Nie mam takiego zwyczaju, chyba że spotkamy się gdzieś na mieście.
c) To dla mnie zamknięte sprawy, więc do nich nie wracam.

10. Co robisz, kiedy poznajesz kogoś nowego?
a) Zastanawiam się, czy połączy nas większe uczucie.
b) Chętnie poznaję nowych ludzi, ale nie określam naszych relacji
     już na początku.
c) Na początku wszystkich traktuję na stopie koleżeńskiej.

11. Czy wysłałaś kiedyś walentynkę?
a) Tak, gdy chodziłam do szkoły, w Dzień Zakochanych działała
    poczta walentynkowa.
b) Walentynki są dla nieśmiałych, a ja do nich się nie zaliczam!
c) Zdarza mi się wręczyć walentynkę, ale traktuję to jak miły gest, 
    a nie wyznanie uczuć.

Najwięcej odpowiedzi a:
Bardzo uczuciowa z ciebie walentynka. Jesteś wrażliwą osobą, która 
potrzebuje masy czułości i szuka romantycznego związku, w którym 
na pierwszym miejscu będą stały uczucia. Zaczytujesz się w roman-
sidłach i czekasz na księcia z bajki. Może czasami warto zejść na 
ziemię i popatrzeć mniej wymagającym okiem na otaczające cię 
osoby? A nuż znajdziesz wśród nich swojego księcia. Wymarzona 
randka dla ciebie to jakieś zaciszne miejsce, romantyczny klimat, 
tylko wy dwoje szepczący czułe słówka i patrzący sobie głęboko 
w oczy… Miejsce? Może jakaś przytulna kawiarnia lub niewielka 
restauracja albo po prostu twój pokój i miła muzyka gdzieś w tle. 
Idealnie, prawda?

Najwięcej odpowiedzi b:
Walentynka zwariowana – tak można cię najłatwiej określić. Jesteś 
osobą pełną energii, której ciężko usiedzieć w jednym miejscu. Dla-
tego randki też chcesz spędzać w aktywny sposób. Może rower, 
rolki, wycieczka do lasu? Ważne, żeby się ruszyć. Marzy ci się druga 
połówka, która zrozumiałaby twoją ciągłą potrzebę ruchu i chętnie 
towarzyszyłaby ci we wszystkich szalonych przygodach. Szukaj, na 
pewno gdzieś na ciebie czeka! Pamiętaj tylko, aby nie być zbyt za-
borczą, bo nie wpłynie to dobrze na przyszłość w waszym związku.

Najwięcej odpowiedzi c:
Jesteś walentynką z dystansem. Cieszysz się Dniem Zakochanych, 
ale równie dobrze wychodzi ci okazywanie uczuć w pozostałe dni 
roku. Chętnie bawisz się w tajemniczego wielbiciela, aby sprawić 
komuś przyjemność. Wymarzona randka to taka w górach na prze-
pięknym szczycie, ale może równie przyjemna będzie ta spędzona 
w restauracji na najwyższym piętrze z widokiem na miasto lub prze-
jażdżka na kole młyńskim w lunaparku? Masz ustabilizowane życie 
uczuciowe, ale pamiętaj, że czasami warto zaszaleć nawet z długo-
letnim partnerem – to odświeża uczucie.

A.S.
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Konsumpcyjne społeczeństwo się rozrasta i nakręca spiralę poży-
czania, zaciągania kredytów. Jedna pożyczka, druga, trzecia… plus 
składki socjalne, podatki, bieżące rachunki – i zobowiązania rosną. 

Perspektywa korzyści, które uzyskujemy poprzez zaspokojenie po-
trzeby posiadania i spełnienia marzeń, przesłania koszty, które są in-
tegralną częścią zobowiązań fi nansowych. Krótkowzroczność w tym 
temacie może doprowadzić do utraty kontroli nad płynnością fi nan-
sową, a ta może spowodować zadłużenie. Do bankructwa mogą nas 
doprowadzić nie tylko ,,gorsze” decyzje fi nansowe. Wystarczy splot 
niekorzystnych zdarzeń, takich jak np. utrata pracy, niewypłacalność 
zleceniodawcy, choroba – i w jeden chwili stajemy się dłużnikami. 

Zadłużenie, perspektywa niewypłacalności, monity, komornicy – 
to sytuacja stresogenna. Brak poczucia bezpieczeństwa, niemoż-
ność zaspakajania nawet podstawowych potrzeb, lęk o przyszłość 
– wszystko to budzi stan zagrożenia. Kiedy stan napięcia związany 
ze stresem utrzymuje się dłużej, to w widoczny sposób wpływa nie-
korzystnie na nasze zdrowie psychiczne i somatyczne.

Reakcje na stres mogą być różne. Bardzo często sposobem poradze-
nia sobie z sytuacją zadłużenia jest ucieczka od problemu. Typowe 
zachowanie dłużnika może sprowadzać się do tego, że unika on tema-
tu związanego z zadłużeniem, nie odbiera telefonów z banku, nie od-
biera poczty, ucina rozmowy na temat zaciągniętych zobowiązań itp. 

Często do problemów psychologicznych dłużnika zaliczyć możemy 
również depresję. W głowie dłużnika uruchamia się negatywne po-
strzeganie siebie: „Jestem bankrutem, wszystko przegrałem, jak ja 
się pokażę żonie”, i negatywne postrzeganie przyszłości: „Już nic 
dobrego się nie wydarzy”. Czuje się bezradny, niekiedy bezsilny, 
co nakręca spiralę złego samopoczucia. Brak lepszej perspektywy, 
a w dodatku niskie poczucie własnej wartości („Jestem nieudaczni-
kiem”) i porażki w próbach rozwiązania problemu mogą w dość pro-
sty sposób doprowadzić do syndromu wyuczonej bezradności.
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W psychologii wyuczona bezradność rozumiana jest jako zjawisko, 
które polega na przekonaniu, że bez względu na to, co zrobimy, i tak 
nie wpłynie to na naszą sytuację życiową. Taka postawa zamyka przed 
nami możliwe szanse na zmianę, na rozwiązanie sytuacji zadłużenia. 
Stąd bardzo zasadna staje się pomoc psychologiczna, terapeutyczna.

Kiedy można stwierdzić, że problem zadłużenia jest poważny 
i wymaga specjalistycznej pomocy? Kiedy długi powodują:

 problemy rodzinne, konfl ikty, kłamstwa, agresję, przemoc,
 zaburzenia emocjonalne,
 zaburzenia snu,
 sytuację, że jedną pożyczką spłacamy drugą,
 sytuację napięcia, którą próbujemy rozładować za pomo-

 cą alkoholu,
 poczucie osaczenia, bezsilności, rozpaczy, myśli samobójcze,
 sytuację, w której zaczynamy pracować „na czarno”, aby ko-

mornik nie zajął pensji,
 staramy się wymyślić jakiś nierealny złoty interes albo wie-

rzymy, że wygramy pieniądze, np. w grach losowych,
 uruchamiają mechanizm ucieczki, izolowania się od ludzi.

Bardzo istotna w procesie wychodzenia z zadłużenia jest aktywna 
współpraca z profesjonalistą (mediatorem, księgowym, pracowni-
kiem CPAS itp.).

Zawsze dobrze jest zacząć od otwarcia wszystkich wezwań do zapła-
ty, ułożenia ich tematycznie i zaprowadzenia porządku w dokumen-
tach. To z pewnością ułatwi pracę specjaliście i pozytywnie wpły-
nie na świadomość dłużnika co do sytuacji, w jakiej się znajduje. 
Koniecznie należy spisać również na papierze, jakie nasza rodzina 
ma miesięczne dochody oraz wydatki, dopisując do tego wydatki 
rzadsze, takie jak podatki, składki, ubezpieczenia, wakacje itp., a na-
stępnie podzielić to przez 12 i dodać tę sumę do comiesięcznych 
wydatków. Jeżeli budżet jest dobrze zbilansowany i pozostają wol-
ne środki, to należy przeznaczyć je koniecznie na spłatę zaległych 
zobowiązań. Mediator nawiąże kontakt z komornikiem lub innym 
wierzycielem, aby ustalić możliwy do wykonania plan spłat. 

Są sytuacje, kiedy domowy budżet nie pozwala już na spłatę istnieją-
cych długów. Wtedy jest możliwe, że zajdzie konieczność ogłoszenia 
upadłości lub poddania się procedurze sądowego umarzania długów 
RCD. W takich okolicznościach dobrze skompletowane dokumenty 
tym bardziej pozwolą na łatwiejsze poradzenie sobie z nową sytuacją.

Wyjście ze spirali zadłużenia na pewno nie jest procesem łatwym. 
Niemniej jednak istnieją narzędzia prawne, które pozwalają to zro-
bić przy zachowaniu godności osobistej (np. lista dóbr oraz część 
pensji, które nie podlegają zajęciu, itp.). Należy pamiętać, że sytu-
acja zadłużeniowa dotyka nie tylko dłużnika, ale wpływa również na 
funkcjonowanie jego rodziny, na relacje w związku. To ważne, aby 
zadbać o siebie oraz o bliskich i podjąć to wyzwanie!

Agnieszka Sita
prawnik,

certyfi kowany mediator długów

„Kup dziś, zapłać za pół roku”, „Kredyt 0%”, „Szybkie zakupy”, 
„Wygoda i bezpieczeństwo”, „Proste rozwiązania na nieplano-
wane wydatki”, „Niska rata”, „Decyzja w 15 minut”. To tylko 
niektóre hasła zachęcające do zaciągnięcia pożyczki w banku.
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PRAWO

Sprawa państwa Dziubak dotyczy setek podobnych spraw, których 
przedmiotem jest zakwestionowanie ważności całej umowy o kredyt 
lub poszczególnych jej postanowień, a zwłaszcza tych, które dotyczą 
mechanizmu ustalania wysokości rat wynikających z zwartej umowy. 

Kilkanaście lat temu w Polsce banki zaczęły udzielać kredytów we 
frankach szwajcarskich. Kiedy dany bank ustalił, że potencjalni kredy-
tobiorcy nie mają zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu w zło-
tówkach, sprawdzał, czy taką zdolność będą mieli w przypadku wzięcia 
kredytu we franku szwajcarskim. Z uwagi na kurs franka w tamtym 
czasie wiele osób taką zdolność posiadało, co pozwalało im zawierać 
tego typu umowy. Z biegiem lat kurs franka zmienił się, podrożała wa-
luta, a tym samym kredyt. W przypadku wielu osób rata kredytu była 
tak wysoka, że przekraczała ich możliwości spłaty. Frankowicze, czu-
jąc się pokrzywdzeni, rozpoczęli w sądach batalię przeciwko bankom, 
żądając stwierdzenia nieważności umów kredytowych lub żądając 
uznania za nieważne postanowień umowy ustalających spłaty kredytu 
w odniesieniu do kursu franka według tabel kursowych banków (walo-
ryzowanie – indeksowanie – do kursu franka) i przekształcenie kredytu 
w kredyt złotówkowy, potocznie zwane odfrankowieniem kredytu.

Wspomniany powyżej wyrok TSUE, mimo że dotyczy kredytu indek-
sowanego, znajdzie również zastosowanie w przypadku podważania 
kredytów denominowanych we franku szwajcarskim. TSUE stwier-
dził bowiem, że:

1. artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia
1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach kon-
sumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on 
na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nie-
uczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu 
indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według 
stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą między-
bankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, 
że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warun-
ków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę 
charakteru głównego przedmiotu umowy;

2. artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten
sposób, że z jednej strony skutki dla sytuacji konsumenta, wy-
nikające z unieważnienia całości umowy, takie jak te, o których 
mowa w wyroku z 30 kwietnia 2014 r., Kásler i Káslerné Rábai 
(C-26/13, EU:C:2014:282), należy oceniać w świetle okoliczno-
ści istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaist-
nienia sporu, a z drugiej strony, do celów tej oceny decydująca 
jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie;

3. artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten
sposób, że stoi on na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie 
spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, 
które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepi-

sów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że 
skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane 
w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub 
ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozy-
tywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony 
umowy wyrażą na to zgodę;

4. artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten
sposób, że stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie 
nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do 
unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie 
unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, 
gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.

Konsekwencją uznania umowy o kredyt hipoteczny za nieważną jest 
obowiązek zwrotu przez bank kredytobiorcy wszystkich wpłaconych 
przez niego rat wraz z opłatami z tytułu prowizji i odsetek, zaś kre-
dytobiorca jest zobowiązany zwrócić bankowi otrzymaną kwotę 
kredytu. Innymi słowy, umowę kredytu uważa się za nieważną od 
dnia jej zawarcia, co powoduje zwrot świadczeń, jakie strony wzglę-
dem siebie wykonały na podstawie tej umowy.

Konsekwencją zaś uznania za nieważne jedynie klauzul niedozwo-
lonych (abuzywnych) zawartych w umowie o kredyt jest zmiana ich 
na klauzule zgodne z prawem przy utrzymaniu w mocy pozostałych 
postanowień umowy. Wyeliminowanie z umowy klauzul abuzyw-
nych doprowadzi do uznania, że w umowie nie nastąpiło przelicze-
nie kredytu na walutę obcą i kredyt pozostanie kredytem złotowym 
w wysokości określonej pierwotnie w umowie ze wszystkimi tego 
konsekwencjami wynikającymi ze stosowania pozostałych postano-
wień umownych (np. w zakresie sposobu obliczania oprocentowa-
nia: złotówki ze stawką LIBOR).

Chociaż to sąd będzie decydował o tym, czy umowa frankowa zostanie 
uznana w całości za nieważną, czy też za nieważne zostaną uznane tyl-
ko jej poszczególne klauzule, to wyrok TSUE dał wyraźną wskazówkę, 
czym sądy powinny się kierować przy orzekaniu. Jedną z takich wy-
tycznych jest wola konsumenta – to on powinien decydować, czy chce 
unieważnienia umowy w całości i zwrotu wzajemnych świadczeń, czy 
też utrzymania jej w mocy, dokonując przewalutowania na złotówki po 
kursie zaciągnięcia kredytu z pozostawieniem zmiennej stopy LIBOR.

Najbliższe miesiące pokażą, w jakim kierunku pójdzie orzecznictwo 
sądów polskich po wyroku TSUE.

Agnieszka Hajdukiewicz 
radca prawny: 

0048 504 078 866, www.kancelariahajdukiewicz.com

Na podstawie: wyroku TSUE z 3.10.2019 r. (C-260/18).

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie K. Dziubak, 
J. Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG (C-260/18) w procesie, którego przedmiotem była 
ocena nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, w szczególności umowy o kredyt hipoteczny 

zawierającej mechanizm indeksacji do waluty obcej (tu: franka szwajcarskiego CHF).
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NASZE SZKOŁY

W sobotę 9 listopada 2019 r. w Szkole Pol-
skiej im. Joachima Lelewela przy Ambasa-
dzie RP w Brukseli odbyła się uroczystość 

upamiętniająca 101 Rocznicę Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Przez 123 lata 
naszego kraju nie było na mapie Europy. 
11 listopada 1918 r., dzięki waleczności 
naszych przodków, odzyskaliśmy upragnio-
ną wolność. Dlatego jest to tak szczególny 
i ważny dla nas Polaków dzień. 

Aby okazać szacunek i wdzięczność oraz po-
kazać, że pamiętamy o tych wydarzeniach, 
również w naszej szkole tego dnia odbywa-

ły się lekcje o tematyce 
patriotycznej. Trwały też 
ostatnie próby przed aka-
demią. Pomimo wietrznej 
pogody, apel zgroma-
dził na dziedzińcu szkoły 
uczniów i ich rodziców, 
nauczycieli oraz zapro-
szonych gości. Najpierw 
wspólnie odśpiewaliśmy 
Mazurek Dąbrowskiego. 
Patriotyczny charakter 
uroczystości podkreślały 
dwie duże polskie flagi, 
plakaty przygotowane 

przez uczniów, biało-czerwone balony, 
kotyliony oraz czerwone serca z napisem: 
Polska. Z pomocą nauczycieli przygotowali-
śmy wzruszającą uroczystość, podczas któ-
rej, odświętnie ubrani, z radością i dumą 
trzymaliśmy biało-czerwone fl agi oraz pre-
zentowaliśmy piękne pieśni związane z na-

Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uro-
czystość dla pierwszoklasistów. Szko-
ła bowiem, to nie tylko nowe otoczenie, 
ale również nowe obowiązki i wyzwania. 
14 grudnia 2019 roku, w Szkole Polskiej im. 
J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, 
odbyła się wspaniała uroczystość pasowania 
pierwszoklasistów na uczniów. Gościem ho-
norowym była Pani Konsul Agnieszka Pacio-
rek. Te niezwykłe chwile przeżywali z pierw-
szoklasistami również wychowawcy i licznie 
zgromadzeni rodzice. Każda klasa pierwsza 
zaprezentowała krótki program artystyczny. 
Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubo-
wanie na sztandar szkoły, a Pan Kierownik 
Radosław Wasiński dokonał aktu pasowania 
na ucznia, życząc im powodzenia i sukce-
sów w nauce. Na zakończenie uroczystości, 
pierwszoklasiści otrzymali prezenty w po-
staci Polskiego Słownika Ortografi cznego.

Życzymy im samych przyjemnych i rado-
snych chwil w naszej szkole! Uczcie się pil-
nie i godnie reprezentujcie naszą szkołę! 

Sara Matla, uczennica kl. 5d

szą historią. Wszyscy śpiewaliśmy „Marsz 
Pierwszej Brygady”, „Płynie Wisła płynie”, 
„Serce w plecaku” i inne . 
Pomiędzy śpiewanymi pieśniami odczyty-
wane były informacje historyczne. Na uro-
czystości obecni byli także członkowie grupy 
rekonstrukcyjnej z Antwerpii, którzy ubrani 
byli w mundury Dywizji generała Stanisława 
Maczka. Swoją obecnością zaszczycili nas 
także Pani Konsul Agnieszka Paciorek, Pan 
Jan Brzeski – były żołnierz generała Stanisła-
wa Maczka, Pan Tomasz Michna z Małżonką 
– reprezentant Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Unii Europejskiej i Pan kmdr 
ppor. Józef Surowiec – reprezentant Polskie-
go Przedstawicielstwa Wojskowego przy Ko-
mitetach Wojskowych NATO. 
Wspólnie pokazaliśmy jak bardzo jesteśmy 
dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Niech 
żyje wolna i niepodległa Polska! 

Sara Matla, uczennica kl. 5d

Szkoła Polska im. J. Lelewela 
przy Ambasadzie RP w Brukseli

www.bruksela.orpeg.pl
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Już kilkukrotnie poruszaliśmy temat ener-
gii odnawialnych i programów miejskich 
w Brukseli propagujących i dofinansowu-
jących wprowadzanie ekologicznych roz-
wiązań energetycznych w nowym oraz re-
montowanym budownictwie. I nic w tym 
dziwnego – zapewnienie dobrego zarzą-
dzania energią w domu ma zasadnicze 
znaczenie zarówno dla naszego portfela, 
jak i środowiska. Tym bardziej cieszy fakt, 
że miasto Bruksela również w 2020 r. ma 
zamiar wspierać wprowadzanie bardziej 
ekologicznych rozwiązań w budownic-
twie. Dzięki nowym funkcjom zapropono-
wanym w ramach brukselskiej premii z ty-
tułu energii (primes énergie à Bruxelles) 
na rok 2020 koszty inwestycyjne związane 
z energią odnawialną są wspierane jesz-
cze bardziej. Oto podstawowe informacje 
na ten temat.

Nowa dotacja na przegląd okresowy 
(PEB) 

Dla gospodarstw domowych spełniających 
warunki wnioskodawcy kategorii C (patrz:  
https://environnement.brussels/thematiques/  
batiment/primes-et-incitants/les-primes-
-energie-en-2019/resume-des-conditions) 
wprowadzono teraz premię w wysokości 
100 euro na wykonanie okresowych prze-
glądów kotłów oraz podgrzewaczy wody 
na gaz. Wykonanie takich przeglądów jest 
obowiązkowe i musi być przeprowadzane co 
dwa lata. Teraz miasto będzie partycypować 
w kosztach. Aby dowiedzieć się więcej, pytaj 
o PRIME C8.

PREMIE ENERGETYCZNE 2020 W BRUKSELI
Dobra energia i izolacja w domu to 
mniejszy wpływ na klimat

To zatrważające, ale ogrzewanie budynków 
wytwarza w regionie Brukseli 70 proc. emisji 
CO2. To sprawia, że domostwa są pierwszym 
emiterem gazów cieplarnianych, tak szkodli-
wych dla klimatu. Optymalizacja wykorzysta-
nia ogrzewania jest więc niezbędna, zwłaszcza 
że przyczyni się również do zwiększenia war-
tości mieszkania: dzisiaj wszelkie wynajmowa-
ne lub sprzedawane mieszkania muszą mieć 
świadectwo „charakterystyki energetycznej 
budynków” (PEB). Ten biuletyn energetyczny 
określa wynik mieszkania, a zatem jego wartość.

Dzięki proponowanym przez miasto premiom 
energetycznym możliwe jest uzyskanie śred-
nio 20 proc. zwrotu wartości kosztów inwe-
stycji związanych z wprowadzaniem energii 
odnawialnej oraz nawet do 50 proc. w przy-
padku termomodernizacji ścian. Wszystko za-
leży od wskazanej we wniosku kategorii wnio-
skodawcy (A,B lub C – określanej przez roczny 
dochód; patrz link powyżej), która definiuje 
wysokości przyznanych środków. O premie 
można ubiegać się różnorako – jako osoba 
fizyczna, wspólnota lub najemca. Warto wie-
dzieć, że przy kwalifikacji wnioskodawcy na 
podstawie kilku czynników zostanie on przypi-
sany do możliwie najkorzystniejszej kategorii.

Wniosek w sprawie premii energetycznych 
można złożyć nawet do 12 miesięcy od 
otrzymania faktury za pracę lub zakup. Wy-
płata środków następuje średnio już po 8 ty-
godniach od momentu przekazania wszyst-
kich niezbędnych dokumentów i wniosku. 
Więcej w tej sprawie można się dowiedzieć 
na https://environnement.brussels/.

Osoby zainteresowane tematem energii 
odnawialnej oraz termomodernizacji, które 
poszukują najlepszych rozwiązań dla swoich 
domów, zapraszamy również do kontaktu 
z biurem projektowym D44. Architekci tej 
pracowni już od lat zajmują się wprowadza-
niem ekologicznych rozwiązań w budownic-
twie. Będą również służyć pomocą w sprawie 
określenia rozwiązań, które mogłyby zostać 
objęte dofinansowaniem. W przypadku py-
tań prosimy o kontakt e-mailowy na adres: 
info@d44.be lub do odwiedzenia strony pra-
cowni: www.d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

Zwiększone kwoty na wymianę 
pieca grzewczego

Wymiana starego pieca na nowy, z klasą 
energetyczną „A”, gwarantuje nam znaczne 
oszczędności. Ale inwestycja w taki sprzęt 
to poważny koszt. Teraz mamy jednak do-
brą wiadomość – dzięki PRIME C1 możliwe 
jest uzyskanie do 1200 euro zwrotu za za-
kup nowego pieca tego typu.

Zwiększona kwota dofinansowania 
do izolacji zewnętrznej 

Już od 2019 r. wzrosła kwota dofinanso-
wania PRIME B2 do izolacji zewnętrznych 
ścian. Teraz możliwe jest uzyskanie od 50 do 
75 euro za każdy metr kwadratowy termo-
izolacji przegród zewnętrznych. A inwesto-
wanie w izolację murów jest bardzo ważne 
– ściany zewnętrzne są odpowiedzialne za 
ok. 25 proc. straty ciepła w standardowym 
budownictwie domowym.

Większe oszczędności i większy 
komfort – co warto wiedzieć, 
zastanawiając się nad inwestycją 
w energię

Średni rachunek za energię w gospodar-
stwach domowych w Brukseli wynosi ok. 
1400 euro rocznie, z czego prawie 60 proc. 
przeznacza się na ogrzewanie. A każdy 
dodatkowy stopień temperatury otocze-
nia skutkuje 7-proc. wzrostem rachunków 
za energię. Dzięki dobrze izolowanemu 
mieszkaniu, w połączeniu z wydajnym 
systemem ogrzewania, można zatem osią-
gnąć w dłuższej perspektywie znaczne 
oszczędności. Zwiększa się również komfort 
domu, sprzyjając przyjemnej temperaturze 
otoczenia przez cały rok.
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W okresie od 11 do 24 maja 2020 r. w wielu przedsiębiorstwach w Bel-
gii zostaną przeprowadzone wybory, w których pracownicy wybiorą 
swoich przedstawicieli związkowych do rad zakładowych i komitetów 
do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy. Wybrane osoby będą 
pełniły funkcję rzeczników pracowników w swoich przedsiębiorstwach.
Wybory do rad zakładowych (w przedsiębiorstwach zatrudniających 
100 lub więcej pracowników) i do komitetów do spraw prewencji 
i ochrony w miejscu pracy (w przedsiębiorstwach liczących 50 lub wię-
cej pracowników) odbywają się co 4 lata. 
W wyborach w roku 2020 po raz pierwszy prawo do głosu otrzymali 
pracownicy agencji interim – pracy tymczasowej. Warunkiem uzyska-
nia prawa do głosowania jest minimum 3 miesiące nieprzerwanego 
stażu pracy w danej agencji lub w przypadku braku ciągłości kontrak-
tów – 65 dni zatrudnienia między 1 sierpnia 2019 r. a dniem wyborów. 
Dodatkowym warunkiem jest zatrudnienie w agencji minimum 26 dni 
w okresie od 11 maja do 77. dnia po wyborach. 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBORACH DO 
RAD ZAKŁADOWYCH?

W obronie praw pracowników
Wybrane osoby będą wyrazicielami opinii wszystkich osób zatrud-
nionych w firmie. Ich zadaniem będzie zbieranie skarg i pytań, by na-
stępnie omawiać je z kierownictwem. Będą walczyć o bezpieczniejsze 
miejsca pracy, lepsze warunki zatrudnienia, mniejszy stres w miejscu 
pracy oraz więcej możliwości do połączenia życia zawodowego z ro-
dzinnym. Jednocześnie będą dążyły do utrzymania lub rozszerzenia 
obecnego zatrudnienia, lepszych i uczciwych wynagrodzeń, równych 
szans dla kobiet i zapewnienia większej możliwości rozwoju i promocji. 
Przedstawiciele związkowi są bardziej wrażliwi na sytuację kolegów, 
którzy muszą pracować w trudnych warunkach lub są zagrożeni utratą 
pracy. Walczą o równe płace za tę samą pracę oraz o jednakowe moż-
liwości dokształcania zawodowego dla wszystkich pracowników, rów-
nież dla starszych, zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz 
dla słabo wykształconych. Dla kolegów z pracy są osobami pierwszego 
kontaktu w razie problemów w pracy. Szukają rozwiązań w porozu-
mieniu z pracodawcą, a jeśli trzeba, również z pracownikami związków 
zawodowych. Ich obecność w przedsiębiorstwie ma zapewnić pozo-
stałym kolegom pewność i bezpieczeństwo pracy. 

Rada zakładowa
Składa się z jednakowej liczby członków delegacji pracodawcy oraz 
członków delegacji pracowników. Pracodawcę reprezentują przedsta-
wiciele kadry kierowniczej, a pracowników – przedstawiciele związko-
wi. Rada zakładowa ma kompetencje związane z rozwojem zatrudnie-
nia w przedsiębiorstwie oraz uprawnienia do podejmowania decyzji 
w kwestiach ekonomiczno-finansowych. Raz do roku, kwartalnie lub 
okazjonalnie dyrekcja firmy musi informować radę zakładową o stanie 
i ewolucji zatrudnienia w firmie. Wszelkie zmiany dotyczące organi-
zacji pracy muszą być uprzednio omówione i skonsultowane z radą 
zakładową.
Rada zakładowa ma również prawo doradzać oraz podejmować de-
cyzje dotyczące m.in. urlopów wypoczynkowych, zastępczych dni 
świątecznych, szkoleń i zmian kwalifikacji pracowników, urlopów edu-
kacyjnych, zamknięcia lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa, urlopów 

wychowawczych, monitoringu itd. Raz na rok, raz na kwartał lub oka-
zjonalnie rada zakładowa musi być informowana o ekonomiczno-
-finansowej sytuacji przedsiębiorstwa. Inwestycje w innowacje tech-
nologiczne muszą być z nią uprzednio omówione.

Komitet do spraw prewencji i ochrony w miejscu pracy
Podobnie jak rada zakładowa komitet ten składa się z jednakowej licz-
by przedstawicieli delegacji pracodawcy oraz przedstawicieli delegacji 
pracowników i pełni ważną funkcję w dążeniu do poprawy warunków 
pracy w przedsiębiorstwie. Czuwa nad bezpieczeństwem pracy, ergo-
nomią, dba o sprzyjające zdrowiu warunki pracy i minimalizację pozio-
mu stresu w miejscu pracy. Ma zapobiegać sytuacjom zwiększającym 
ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W razie wypadku 
przy pracy musi zbadać jego przyczyny oraz zadbać o prawa pracow-
nika, który mu uległ. Pracodawca ma obowiązek konsultowania z ko-
mitetem wszystkich projektów oraz zmian w przedsiębiorstwie, które 
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. 

Kandydaci
Kandydatem może być każdy pracownik przedsiębiorstwa między 
18. a 65. rokiem życia, zrzeszony w związku zawodowym, który nie 
jest pracownikiem kadry zarządzającej i ma minimum 6 miesięcy 
stażu pracy w przedsiębiorstwie. Kandydaci na przedstawicieli mło-
docianych pracowników muszą mieć ukończone 16 lat, ale nie mogą 
przekroczyć 25. roku życia. Osoby, które zgłoszą się jako kandydaci, są 
chronione przed zwolnieniem z pracy od 25 stycznia 2020 r.
Pracownicy związków zawodowych poszukują pracowników, którzy 
chcą reprezentować swoich kolegów w konsultacjach z pracodawcą 
i którzy sądzą, że w ich przedsiębiorstwie potrzebne są zmiany. Pra-
cowników pragnących współdecydować o wynagrodzeniach, odzieży 
roboczej, kosztach transportu, szkoleniach. Aby wspierać nowych kan-
dydatów i osoby już wybrane, związki zawodowe zapewniają szereg 
środków pomocniczych: odpowiednie szkolenia i wsparcie, doradz-
two ekspertów, czasopisma i broszury, pomoc ze strony personelu, 
kontakt z doświadczonymi działaczami. Związki zawodowe tworzą 
listy kandydatów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Liczba osób, 
które mogą być wybrane na przedstawicieli pracowników, zależy 
od liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie. Najpóźniej do 
30 marca 2020 r. pracodawcy muszą ogłosić listy kandydatów do rad 
zakładowych. Listy te muszą dotrzeć do wszystkich pracowników, np. 
drogą elektroniczną, lub muszą zostać wywieszone w przedsiębior-
stwie w miejscach ogólnodostępnych dla wszystkich zatrudnionych.

Statystyki
W przedsiębiorstwach, w których przeprowadzane są wybory związ-
kowe, średnia płaca jest wyższa, więcej też inwestuje się w kształce-
nie i szkolenie personelu. Firmy, w których wybiera się przedstawicieli 
pracowników, są generalnie bezpieczniejsze. Według danych Funduszu 
Wypadków przy Pracy ryzyko wystąpienia wypadków jest tam mniejsze. 
Statystyki pokazują również, że w przedsiębiorstwach tych jest znacznie 
lepsza jakość pracy oraz pewność i bezpieczeństwo pracy. Jednocześnie 
zauważa się spadek zatrudnienia na czas określony oraz 
mniej zwolnień personelu.
Osoby zainteresowane kandydowaniem zapra-
szamy na stronę ACV w języku niderlandzkim:  
www.wordacvkandidaat.be lub na stronę CSC w języku 
francuskim: www.soyezlavoixquiporte.be.

Kto czuwa nad prawami pracowników 
w miejscach pracy?
Wybory do rad zakładowych 2020
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HUMOR

• • •
Rozmawia dwóch kolegów i jeden mówi  
do drugiego: 
– Co będziesz robił w weekend? 
– Wpierw to idę kupić sobie okulary. 
– A później? 
– Zobaczę.

• • •
Pijany gość wsiada do taksówki i mówi: 
– Pod pałac kultury! 
Taksówkarz ze zdziwieniem: 
– Ale my jesteśmy w Łodzi. 
– No to wiosłuj.

• • •
Przychodzi Kowalski do lekarza. 
– Panie doktorze co mam zrobić? Tak 
głośno chrapię, że sam siebie budzę.  
– Niech pan śpi w drugim pokoju.

• • •
Szef do spóźnionej pracownicy: 
– Znowu się Pani spóźniła do pracy o 
godzinę! 
– Ależ skąd Panie dyrektorze! Przybyłam 
punktualnie, tylko parkowałam.

• • •
Rozmawia dwóch kolegów: 
– Masz ujmującą żonę.  
– Tak, sobie ujmuje lat a mi pieniędzy.

• • •
Facet w szpitalu pyta lekarza prowadzącego: 
– Kiedy mnie wypuścicie? 
– Za jakieś 7-10 dni. 
– A wcześniej się nie da? Muszę do fabryki! 
Zaraz sprzęt dostarczą, muszę  
go zainstalować? 
– A bez pana nie dadzą sobie rady? 
– W tym sęk, panie doktorze.... 
Dadzą sobie, a nie chcę, by się w tym 
zorientowali.

• • •
Do Kowalskiego na środku jeziora 
podpływa policjant i pyta: 
– Ma pan kartę pływacką? 
– Mam – odpowiada Kowalski i wyciąga kartę. 
– Żarty pan sobie robi? Przecież to Joker. 
– To nie wie pan, że Joker zastępuje każdą 
kartę?

• • •
– I jak tam nasz pacjent z wysoką gorączką? 
– Po obiedzie temperatura zaczęła spadać. 
– Doskonale! Jaka jest obecnie? 
– Pokojowa.

• • •
Rabinowicz stoi na nabrzeżu i wrzuca 
pieniądze do rzeki. 
– Co się stało? – pyta zaskoczony 
przechodzień. 
– Moja moneta wpadła do wody. 
– Ale dlaczego wrzucasz tam inne monety? 
– Żeby nie leźć do wody tylko po jedną.

• • •
Jedna jaskółka mówi do drugiej: 
– Chyba będzie padać 
– Dlaczego? 
– Ludzie się na nas gapią

• • •
Wrócił Marian z saksów, smartfon 
przywiózł. Pochwalił się żonie i poszedł  
do łazienki się wykąpać. Stamtąd zadzwonił 
na domowy: 
– Chodź, umyj mi plecy! 
– Nie mooogę, kochany, ten głąb już wrócił.

• • •
Do oddziału banku w trakcie remontu 
wchodzi zdenerwowany klient i od drzwi 
już krzyczy na dysponenta: 
– Co to jest, co to ma znaczyć?! 
Pracownik banku nie wie co jest grane, 
jednak grzecznie podpytuje: 
– W czym mogę pomóc? 
– Co to za remonty i malowanie? Po jaką 
cholerę pomalowano cały budynek? 
Pracownik: 
– Dzięki temu nasza placówka wygląda ładniej, 
schludniej, aby nasi klienci czuli się lepiej. 
Klient: 
– Może i tak, tylko tam przy bankomacie 
miałem zapisany na ścianie numer PIN i nie 
mogę teraz wypłacić pieniędzy!

• • •
Bandyta: Dawaj 50 zł! 
Chłopak: A ma pan wydać z 200?

• • •
Dziennikarz pyta prezydenta USA: 
– Czy ma pan dowody na to, że Irakijczycy 
posiadają broń masowej zagłady? 
– Oczywiście, zachowaliśmy wszystkie 
pokwitowania.

• • •
Jak się nazywa czworonożny przyjaciel 
człowieka? 
– Tapczan

• • •
Przyszla kura do wielkiego bossa mafii, 
Dona Corleone i mówi: 
– Chce do mafii. 
A Don jej na to: 
– Nie ma żadnej mafii. 
To poszła kura do doradcy Dona,  
Consiliera Pietro i mówi: 
– Chce do mafii. 
A ten jej na to: 
– Nie ma żadnej mafii. 
Wtedy poszła kura do kapitana mafii, 
Długiego Joego i mówi: 
– Chce do mafii. 
A Długi Joe na to: 
– Nie ma żadnej mafii. 
Wkurzyła sie kura i wróciła do kurnika. 
Otoczyły ją koleżanki i pytają: 
– Jak tam było? Wstąpiłaś do mafii?  
Wzięli cię? 
Na wszystkie pytania kura odpowiadała: 
– Nie ma żadnej mafii. 
I wtedy kury zrozumiały. 
I zaczęły się jej bać.

• • •
– Tato – spytał Jasiu – czy tę budowę 
ogrodzili, żeby nikt nie widział, co tam 
robią? 
– Nie, synku, żeby nikt nie widział,  
że tam nic nie robią...
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OGŁOSZENIA DROBNE

   Sprzedam
  Sprzedam tanio sokowirówkę i maszynkę 

do mięsa. T. 0484 995 220
  Nowe luksusowe garnki niemieckiej 

firmy Blaumann. T. 0484 995 220
  Tanio nowe, oryginalne z gwarancją, 

zegarki damskie i męskie, firmy AVA, Alpha 
Sierra i Thomas Earnshaw, na gwarancji.  
T. 0487 439 126

  Nowy zestaw naczyn kuchennych quality 
i patelni firmy Berline Haus i komplet noży 
profesjonalnych, tanio. T. 0484 995 220

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

  Tanio nowy materac dmuchany firmy 
Bestway z pompą elektryczną 203/152/22 
+ torba do transportu. T. 0487 439 126

  Sprzedam tanio nowy grzejnik elektrycz-
ny 2000watt. T. 0484 995 220

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

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

  Sprzedam piękne futra nowiutkie, dłu-
gie, vison + vison reversible + ragondin + 
żakiet ze skóry, cena rozsądna.  
T. 02 672 45 50 wieczór

  Praca: szukam
  Szukam pracy w co drugą sobotę 

(sprzatanie). T. 0465 541 130
  Doświadczona opiekunka do dziecka, 

dyspozycyjna 24h, szuka pracy.  
T. 0487 553 892

  Budowlaniec z wieloletnim 
doświadczeniem szuka pracy  
T. 0483 054 808

  Zastąpię panią na stałce, mam 
doświadczenie, sprzątanie, prasowanie 
na czas urlopu lub innych zdarzeń lub 
wymianę co 2-3m-ce. Znam język francuski 
i w Brukseli pracowałam 10 lat. Obecnie 
jestem w Polsce ale mogę szybko dojechać. 
T. +48 575 849 612

  Kobieta szuka pracy: sprzatanie 
mieszkań, biur, domów, prasowanie, jeżdżę 
samochodem. T. 0488 343 569

  Poszukuję pracy na terenie Brukseli. 
Zajmuję się ogólnobudowlanką. Posiadam 
własną działalność. T. +32465 939 736

  Szukam pracy, pracowałem wcześniej 
na budowie (wykończeniówka). Posiadam 
uprawnienia na wózki widłowe.  
T. 0497 684 052

  Szukam pracy od kwietnia jako pomoc 
domowa (sprzątanie, opiekunka do dzieci), 
Bruksela i okolice. T. 0048 781 102 292

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Szukam do stworzenia ekipy, bardzo 
kulturalnej pani , najlepiej po studiach, 
z autem, z j.francuskim b.dobrym – jako 
dama do towarzystwa, przy panu 80 lat z 

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

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

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

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

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

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

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         

(         MERODE)
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początkiem Alzheimera, i przy pani 91 lat 
z demencją (nie sprzątanie). Na godziny, 
albo cykl po 5-7 dni na miesiąc, stwaka 
b.interesująca. Kontakt: ewa.wozniak.
bailly@gmail.com

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla klienta w Belgii, jednego z 
liderów w swojej dziedzinie, zmotywowa-
nych kandydatów do pracy jako: pracow-
nik drogowy – malowanie pasów. Firma 
zajmuje się szeroko pojętym oznaczaniem 
dróg (znaki pionowe, poziome, sygnalizacje 
świetlne, itp.) Praca polega na nanoszeniu 
na jezdnie różnego typu pasów, linii, zna-
ków oraz symboli. Oferujemy zatrudnienie 
od początku marca do końca października. 
Mile widziane istniejące ekipy! Wyma-
gania: kilkuletnie doświadczenie w ww. 
Pracy, gotowość do pracy w godzinach 
nadliczbowych, duża motywacja do pracy, 
umiejętność współpracy w zespole, ko-
munikatywna znajomość jęz. angielskiego 
(przynajmniej brygadzista), własny środek 
transportu, prawo jazdy, duża dokładność 
w wykonywaniu prac.  
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie 

15,55 (brygadzista – 18,19), w pełni legalne 
zatrudnienie na podstawie belgijskiej umo-
wy o pracę, dodatek wakacyjny (zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w Belgii - 
15.38% rocznych zarobków brutto), premię 
roczną (w wysokości 8.15% rocznych zarob-
ków brutto), dodatek rodzinny, pozostałe 
premie, bonusy i inne świadczenia zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w Belgii, zor-
ganizowanie wszelkich formalności związa-
nych z zatrudnieniem w Belgii, organizacja 
zakwaterowania, pracę na dłuższy okres 
czasu. Zainteresowane osoby prosimy o 
przesłanie aktualnego CV na adres: info@
nextagency.eu 
Prosimy o zamieszczenie następującej klau-
zuli (tylko aplikacje z poprawną 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 proce-
sów rekrutacyjnych (zgodnie z rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

Grupa rodzinna Al-Annon ,,Misja” zaprasza na spotkania wszystkich,  
którym bliski jest problem alkoholowy.  

W każdy czwartek o godz. 20.  
Rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles

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

Jeśli masz bliską Ci osobę , której picie powoduje poważne  
problemy.  Powitamy Cię serdecznie na naszych spotkaniach grupy „Światło”.   

Tu dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją. 
Nasze spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 20h. 

Petit rue des Loups 68a, 1070 Anderlecht. 
Tel. 0032 485 866 445

Stawiamy czystość na
pierwszymmiejscu!

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

Rue Colonel Bourg 22
1030 Bruxelles

Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami.

IKR&MAGI
t i tres serv ices

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. Rozu-
miem, że mogę żądać dostępu do moich 
danych osobowych, żądać ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
a także przenoszenia danych. KRAZ 18051

  Pakowacz maszyn i urządzeń: doświad-
czenie w pracy przy drewnie (produkcja 
palet, skrzyń i opakowań), rozładunku, 
załadunku, przeładunku lub pracy w 
pakowaniu eksportowym, znajomość jęz. 
niemieckiego minimum w stopniu komu-
nikatywnym, posiadanie prawa jazdy kat. 
B,uprawnienia na wózki widłowe i suwnice.
warunkiem koniecznym jest posiadanie lub 
założenie działalności gospodarczej w celu 
otrzymania pozwolenia na pracę za granicą 
tzw. A1. Oferujemy wysokie wynagrodze-
nie, interesującą pracę w młodym zespole, 
kontrakt na min. 12 miesięcy, pracę w 
dobrych warunkach. T. +32483 634 489

  Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) dla belgijskiego klienta poszukuje 
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pracowników produkcji: Meer w Belgii. 
Opis stanowiska: zdjęcie półtuszy wie-
przowej z haka, zważenie jej, ponowne 
zawieszenie na inny hak, przesuniecie do 
ciężarówki inne zadania, jeżeli będzie to 
wymagane. Wymagania: znajomość jęz. 
angielskiego, niemieckiego lub nider-
landzkiego, poprzednie doświadczenie w 
produkcji żywności / mięsa mile widziane,  
elastyczność i motywacja do pracy,  własne 
zakwaterowanie w okolicy Meer i własny 
transport do pracy,  gotowość do wykony-
wania innych zadań, jeśli jest to wymaga-
ne. Oferta:  wynagrodzenie – 13,81 euro/h 
brutto,  dodatek 150% za pracę w sobotę,  
bony żywnościowe 2,28 euro/ przepraco-
wany dzień, rozpoczęcie pracy pomiędzy 
04:00 – 07:00 (od poniedziałku do soboty),  
zwrot kosztów podróży. Więcej informacji 
+48 570 935 868 Wszystkie zainteresowa-
ne osoby prosimy o wysyłanie CV na adres 
rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując: 
produkcja mięsa/Meer 

  Agencja Zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) poszukuje obecnie pracowników 
produkcji żywności (ryby), nocna zmiana 
Brecht Belgia. Opis stanowiska: filetowa-
nie i przetwarzanie ryb, kompletowanie 
zamówień dla klientów, praca zgodnie ze 
standardami HACCP, praca z systemem 
ERP. Wymagania: dobra znajomość języka 
niderlandzkiego, własne zakwaterowanie w 
okolicach Brecht, własny transport do pra-
cy, gotowość do pracy w stałych godzinach 
nocnych. Oferta: stała praca w godzinach 
nocnych, stawka 14,50 euro/h brutto, 
umowa belgijska, 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: Praca przy rybach 
Brecht

  Agencja Zatrudnienia KBTI (cert. 9154) 
poszukuje mechaników. Mieszkasz w 
okolicy Sint Niklaas, masz doświadczenie w 
pracy, jako mechanik i prawo jazdy kat. C? 
Znasz komunikatywnie język angielski / ni-
derlandzki? Szukamy kogoś takiego jak Ty! 
Możemy zaoferować stałą pracę, z atrak-
cyjnym wynagrodzeniem, na belgijskich 
warunkach. 
Zagwarantowany jest dodatek za dojazdy! 
Więcej informacji +48 570 935 868 
Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy 
o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl 
w temacie wpisując mechanik Sint Niklaas  
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst  
jednolity z późniejszymi zmianami)”.

  Mieszkanie: wynajmę
  Przyjmę do wspólnego zamieszkania 

spokojne osoby bez nałogów. Mieszkanie 
znajduje się w pobliżu metra Porte de Hal, 
place de la Chapelle, Sablon. Mieszkanie 
jest zadbane i czyste. Pokoje: samodzielny 
320€, przejściowy 290€ miesięcznie. Wolne 
od lutego 2020. Bez możliwości meldunku. 
Więcej informacji. T. 0472 910 256

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!

  Mieszkanie do wynajęcia: Anderlecht St 
Guidon, 3-e piętro (85m2), 2 pokoje, salon, 
kuchnia umeblowana, łazienka, hol, wc, 
balkon, piwnica, ogrzewanie „convecteur 
au gaz”, dla małżeństwa (ewentualnie z 1 
dzieckiem), minimalna znajomość języka 
francuskiego, legalna praca, bez zwierząt,  
2 miesiące gwarancji. Cena: 720€ + opłaty.  
T. 0499 318 086, 0477 201 824,  
po godz. 19.00

  Pokój z salonem do wynajęcia dla 
kobiety, pokój: oddzielny, zamykany, bez 
meldunku. Cena do ustalenia. T. +32 (0)465 
914 229

  Mieszkanie do wynajęcia: pokój, salon, 
kuchnia, łazienka, drugie piętro, blisko 
metra Bizet. Więcej informacji.  
T. 0487 606 852

  Wynajmę oddzielny pokój dla mężczyzny 
(obok sklepu Groszek na Anderlecht), cena 
350€, (miesiąc gwarancji). Dzwonić po 
godz. 18h. T. 0483 223 784
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GRUPA ANONIMOWYCH  HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ”  
z BRUKSELI zaprasza wszystkich, którzy mają problem z hazardem oraz 

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

Polska Misja Katolicka, rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles 
w każdy piątek o godz.20. Telefon info +32485 869 003

Spotkania AA -Anonimowych Alkoholików w Antwerpii 
zapraszamy na spotkania grup polskojęzycznych AA:   

Grupa „Krok po Kroku” – czw. godz. 20.00-22.00
Grupa „Nadzieja” – sob. godz. 18.00-20.00
Grupa „Victoria” – niedz. godz. 18.00-20.00

Adres: 2600 Antwerpia, Langebeeldekensstraat 18
Tel.: +32 484 93 11 02   

e-mail: antwerpen.aa@gmail.com

ANONIMOWI ALKOHOLICY
ZAPRASZAMY na bezpłatne spotkania dla tych, którzy 

chcą zerwać z nałogiem lub osób które chcą wiedzieć czy 
problem uzależnienia Ich dotyczy. Spotykamy się po to, 
żeby rozwiązać problem nadużywania alkoholu. Mamy 

sprawdzoną pomoc popartą świadectwem milionów ludzi.  
W ten sposób Anonimowi Alkoholicy walczą z 

uzależnieniem.  
Aby uzyskać pomoc w AA wystarczy, że skontaktujesz się 

z kimś z nas. Możesz to zrobić korzystając z infolinii na 
terenie Belgii: +32 488 080 063

Możesz również przyjść na mityng,  
który odbywa się np. w Brukseli:

GRUPA „ODNOWA 2006”  
(SCHAERBEEK): RUE PORTAELS 25 - 1030 BRUKSELA.  

MITINGI: PONIEDZIAŁEK, GODZ. 20.00 
GRUPA „QUO VADIS” (SAINT GILLES) 
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

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!

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.

  Mieszkanie: szukam
  Mężczyzna szuka pokoju do wynajęcia z 

meldunkiem w Brukseli. T.+32 465 856 596
  Szukam meldunku, proszę o pomoc, kon-

takt na maila: camelanna23@gmail.com

  Nieruchomości
  Sprzedam mieszkanie w Białymstoku, 

52m2 położone w centrum miasta na 5 pię-
trze, 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-
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

  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 budowla-
no-rolną o powierzchni 11.700 m2 . Działka 
leży 17 minut od osiedla Choiny w Lublinie, 
26 km od Uzdrowiska Nałęczów, 6 km od 
Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, 14 km od 
Jeziora Firlej, 14 km od Centrum Lubar-
towa. Miejscowość, w której leży działka 
ze wszystkich stron w odległości 0,6-2,00 
km okolona jest lasami w tym od południa 
kompleksem lasów kozłowieckich - kozło-
wiecki park krajobrazowy. W odległosci 

0,6 km istnieje b.duży kompleks akwenów 
wodnych - stawów rybnych .Wjazd na 
działkę bezpośrednio z drogi wojewódzkiej 
nr. 809 relacji Lublin-MIchów -Jeziorzany. 
Podstawowe media przy działce. Teren 
przepiękny, latem i wiosną kipiąca zdrowa 
zieleń. Drogi we wszystkich kierunkach 
w b.dobrym stanie. Do nowej autostrady 
- drogi ekspresowej relacji Lublin - War-
szawa tylko 1.2 km. Odległość do centrum 
Warszawy tylko 150 km, wieś Samoklęski, 
Gmina Kamionka, powiat lubartowski. 
Działka nr. 413/1. Powierzchnia działki 
11.700 m2 /1,17 ha, cena za m2 niska bo 
wynosi tylko 12 zł/m2, szerokośc działki 
średnio 31 mb. Jeden bok działki dotyka 
skarpy rzeki Minina. W odległości 200m 
od działki znajduje się nowoczesna elek-
troniczna centrala telefoniczna z bardzo 
silnym sygnałem internetowym. Kontakt: 
telefon nr. komórkowy w Polsce:  
514 724 571, tel. stacjonarny:  
81 852 91 33, adres meilowy:  
rbs41@tlen.pl
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WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101 
Straż pożarna i pogotowie: 100 
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000  
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26  
Dyżur lekarzy: 02 479 18 18 lub  
02 513 02 02
Taxi Verts 02 349 49 49, 
Taxi Bleus 02 268 00 00

AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81, 
+32 (0)2 739 01 01
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruksela.msz.gov.pl

WYDZIAŁ KONSULARNY  
AMBASADY RP W BRUKSELI 
Rue des Francs 28
1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:
http://www.e-konsulat.gov.pl
tel. +32 (0)2 780 45 02
fax. +32 (0)2 736 04 64
www.bruksela.msz.gov.pl
tel. alarmowy: +32 (0) 492 727 405
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie
w nagłych wypadkach / zagrożenie życia
(zgon, wypadek, narażenie życia)

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU  
I INWESTYCJI AMBASADY RP  
W BRUKSELI
Avenue de l’Horizon,18  
1150 Bruxelles
tel. 02 771 67 54,  
fax. 02 771 18 39,
brussels@trade.gov.pl, 
www.brussels.trade.gov.pl

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.J.LELEWELA PRZY AMBASADZIE 
RP W BRUKSELI    
Bd. de la Woluwe, 22-24, 
1150 Bruxelles. 
Tel/fax: 02 772 35 80, 
sekretariat.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl 

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  
IM. JANA PAWŁA II PRZY  
AMBASADZIE RP W BRUKSELI  
Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 
1060 Bruxelles, 
tel: 0473 74 38 54, 
sekretariat@szkolapmk.pl, 
www.szkolapmk.pl

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI 
Zajęcia odbywają się: 
Ecole Notre-Dame de la Paix, 
Av. Félix Marchal 50, 1030 Bruxelles, 
tel. 02 705 61 18, gsm: 0486 38 40 07, 
e-mail: teresa@arszagi.eu, 
www.szkola.be

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.GEN.S.MACZKA PRZY 
AMBASADZIE RP W BRUKSELI 
Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 
Siedziba: Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel: 0032 3 226 92 12, 
Gsm 0032 475 965 158
Sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be

SZKOŁA POLSKA - MAŁA DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0486 231 432, 
przedszkole@daskalia.eu, 
szkola@daskalia.eu, 
www.daskalia.eu

POLSKA SZKOŁA LEUVEN 
IM.WISŁAWY 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

PUNKT KONSULTACYJNO- 
INFORMACYJNY BRUKSELA  
(porady psychologa, logopedy,  
pedagoga i asystenta socjalnego)  
tel. (umówienia codziennie po 17.00):  
0475 397 514,  
porady: pon. w godz.18.00-20.00

PUNKT KONSULTACYJNO- 
INFORMACYJNY ANTWERPIA   
Sint Jan Berchmanscollege,  
Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)  
tel. 0471 711 269  
czwartek, godz. 18.00 - 20.00  
(wizyty tylko na umówione spotkanie)

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

POLSKA MISJA KATOLICKA  
NA SCHAERBEEK
Kościół Św. Elżbiety, 
Rue Portaels 24  - 1030 Schaerbeek, 
tel. 02 242 56 50

POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA 
PW. NARODZENIA BOGURODZICY 
W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35, 1070 Bruksela
Tel. +32 489 86 91 16, 
www.orthpol.be
email: xpawelcecha@gmail.com

POLONIJNY KOŚCIÓŁ 
EWANGELIKALNY 
Rue van Ysendyck 48–50, 
tel. +32 488 036 519,  0465 970 164, 
e-mail: thalambiec@gmail.com

PRZEMOC W RODZINIE
całodobowa infolinia w Belgii:
0800 30 0 30

POGOTOWIE POGRZEBOWE 
24h/24h
tel. 0487 103 778, W. Oleksiewicz

SZPITAL CHU Hopital 
Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles, 
tel. 02 535 31 11, 
tel. 02 535 43 60, tel. 02 535 40 55.

NIEZBĘDNE ADRESY
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