Polska w czołówce Europy w kategorii podwyżek cen żywności. Jak podaje Eurostat, w grudniu 2019 r. ceny w Polsce rok do roku wzrosły
aż o 3%. Unijna średnia jest o połowę niższa.
Wyższa niż u nas inflacja jest tylko w 5 krajach
unijnych. Największe podwyżki w skali roku
odczuwają Węgrzy i Rumuni. Tam ceny rosną
w tempie około 4%. Ponad 3-procentową inflację mają też Słowacy, Czesi i Bułgarzy. Na szóstej
pozycji plasuje się Polska, gdzie najbardziej zdrożały: wieprzowina, cukier, warzywa i owoce.
Problemu z drożyzną nie ma np. w Portugalii
czy we Włoszech, gdzie ceny rosną w skali roku
w tempie około pół procent – to najniższa inflacja
w Unii Europejskiej. Inflacja poniżej 1% jest jeszcze w Belgii, Hiszpanii, Danii i na Cyprze.
Co ciekawe – wyniki Eurostatu różnią się od
tych, które podaje GUS. Główny Urząd Statystyczny szacuje, ze inflacja w Polsce jest jeszcze wyższa, ale to kwestia metodologii.
•••

Belgia jest obecnie 18. najdroższym krajem
świata, jeśli chodzi o warunki życia – wynika
z nowego rankingu magazynu biznesowego
Ceoworld. Większość najdroższych krajów
świata znajduje się w Europie. Na pierwszym
miejscu jest Szwajcaria, a następnie Norwegia,
Islandia, Japonia, Dania, Bahamy i Luksemburg. Belgia plasuje się na 18. miejscu, za Nową
Zelandią. Na samym dole rankingu znajdują się
Indie, Afganistan i Pakistan.
Aby stworzyć swój ranking, Ceoworld gromadzi krajowe i międzynarodowe dane dotyczące niektórych kosztów utrzymania, takich jak
czynsze, wynagrodzenia, żywność, wydatki na
wyjścia, energia itp.
•••

Od stycznia do października 2019 r. zanotowano w Polsce aż 44,5 tys. odmów szczepień.
Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia
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Publicznego wynika, że o ile jeszcze w 2010 r.
odnotowano 3437 odmów, to w 2015 r. było
ich już 16 689, w 2017 r. – 30 090, w 2018 r.
– 40 342, a tylko od stycznia do października
2019 r. aż 44 475.
W przeliczeniu na tysiąc osób w wieku 0–19 lat
odsetek odmów szczepień w 2012 r. wynosił 0,7,
w 2015 r. – 2,3, w 2017 – 4,1, w 2018 – 5,5 i aż 6,1
w niepełnym 2019 r. Wojewodowie karzą rodziców grzywnami, a sądy kary podtrzymują.
Wojewódzki Sąd Administracyjny stanowczo
stwierdził, że obowiązek szczepień nie łamie
konstytucji. Dodał, że z art. 64 ust. 4 konstytucji wynika obowiązek władz publicznych do
zwalczania chorób epidemicznych. Ponadto
europejska konwencja dopuszcza ingerencję
państwa w prawo do poszanowania życia prywatnego m.in. ze względu na ochronę zdrowia.
•••

System opieki psychiatrycznej dzieci w Polsce jest niewydolny. Jesteśmy w czołówce, jeśli
chodzi o liczbę samobójstw wśród dzieci, uważa
dr hab. Barbara Remberk, krajowa konsultant
do spraw psychologii dzieci i młodzieży. Samobójstwa to druga przyczyna zgonu nastolatków.
To nie jest marginalny problem – zaznacza psychiatra. Doktor Remberk przyznaje, że część jej
pacjentów cierpi przez szykany ze strony rówieśników spowodowane orientacją seksualną.
Z badań wynika, że o odebraniu sobie życia myśli
w Polsce blisko 70% nastolatków LGBT.
•••

W październiku 2019 r., według statystyk Statbel i Krajowego Rejestru Instytucji i Ludności
Departamentu Spraw Wewnętrznych FPS,
3893 osoby uzyskały obywatelstwo belgijskie.
W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2019 r. liczba tych nowych Belgów wzrosła w sumie do
prawie 34 000. Nowi obywatele, którzy postanowili zostać Belgami, pochodzą głównie z Eu-

ropy (38,8%), ale także z Afryki (32,9%) i Azji
(17,4%). Najwięcej osób, które uzyskały narodowość belgijską, pochodzi z Maroka: 9046 od
początku 2018 r., czym wyprzedzają Rumunów
(4236), Polaków (2961) i Włochów (2664).
Bezpośrednio za nimi są Brytyjczycy z powodu Brexitu (2448) i Kongijczycy – ze względu
na tradycję historyczną (2276). W pierwszej
dziesiątce znajdują się też Afgańczycy (2233)
i Holendrzy (2188).
•••

Polska po podwyższeniu od 1 stycznia płacy minimalnej wyprzedza w statystykach inne kraje
regionu. Ciągle jednak w największych krajach
Europy Zachodniej stawki minimum są wyższe
niż średnia w Polsce. Minimalna pensja wynosi
obecnie 2600 zł brutto wobec 2250 zł w 2019 r.
i według szacunków ma ją około 1,5 mln Polaków. Podwyżka najniższej krajowej wzbudzała
jednak sporo kontrowersji. Ekonomiści i pracodawcy ostrzegają, że niektóre firmy nie będą
w stanie ponieść jej kosztów, co może spowodować likwidację części miejsc pracy.
Na tle Europy Zachodniej nie są to jednak wygórowane kwoty. Z ostatnich danych Eurostatu
wynika, że np. w Niemczech minimalna płaca
jest wyższa niż przeciętna w Polsce – wynosi
1584 euro, co po obecnym kursie daje 6800 zł
brutto. To o ponad 1000 zł brutto więcej niż
obecne przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Na
podobnym poziomie co w Niemczech jest minimalna płaca we Francji, Belgii, Holandii i Irlandii.
Odstaje od nich tylko Luksemburg, gdzie prawnie ustalono, że wynagrodzenie nie może być
niższe niż 2142 euro, czyli około 9210 zł brutto.
•••

Polska to kraj, w którym włoska pizza cieszy się
ogromnym powodzeniem – kupuje ją 60% Polaków. Najpopularniejsze są: capricciosa, margherita, pepperoni oraz pizza z salami.

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.

WIADOMOŚCI
Belgia nadal nie ma rządu
Koen Geens, flamandzki polityk (CD&V),
zrezygnował w połowie lutego br. z powierzonej mu przez króla Belgów Filipa I misji
utworzenia belgijskiej koalicji rządowej. To
kolejna porażka na drodze do powołania
rządu kilka miesięcy po wyborach. Wcześniej Filip I pozbawił tej misji Georgesa-Louis
Boucheza (Ruch Reformatorski) i Joachima
Coensa (CD&V) po tym, jak przez siedem tygodni nie udało im się znaleźć porozumienia
między belgijskimi partiami politycznymi.
Koen Geens pracował głównie nad próbą
zbudowania porozumienia między dwiema
największymi partiami belgijskimi – frankofońską Partią Socjalistyczną (PS) i Nowym
Sojuszem Flamandzkim (N-VA).
Blokada polityczna trwa w Belgii od wielu miesięcy. Od wyborów minęło prawie
300 dni. To pokazuje, jak trudne jest zbudowanie porozumienia między N-VA i PS.
Pomimo starań mediatorów przepaść między tymi ugrupowaniami jest zbyt duża.
W negocjacjach koalicyjnych biorą też
udział inne duże ugrupowania, w tym Partia
Chrześcijańsko-Demokratyczna i Flamandzka (CD&V) oraz Ruch Reformatorski (MR).
Podział administracyjno-językowy Belgii
praktycznie uniemożliwia wyłonienie zdecydowanego zwycięzcy w wyborach krajowych. We flamandzkojęzycznej Flandrii dużą
popularnością cieszą się partie prawicowe,
a we francuskojęzycznej Walonii socjaliści.

Belgia: rok 2019 przyniósł
poprawę jakości powietrza
W 2019 r. poprawiła się jakość powietrza
w Belgii – wynika z danych przedstawionych
na koniec roku przez Międzyregionalną Agencję Środowiska (IRCEL). Taka sytuacja zdarza
się pierwszy raz od kilku lat. Zanieczyszczenia, których stężenie spadło, to cząstki stałe,
azot i ozon. W ciągu minionych 20 lat jakość
powietrza ulegała stopniowej poprawie, ale
w ostatnich latach postęp się zatrzymał.
W Belgii problemem jest stale rosnąca liczba
samochodów. Dobra sieć dróg i autostrad,
a także system podatkowy, który sprzyja
udostępnianiu pracownikom samochodów
służbowych przez pracodawców, sprawiają,
że Belgowie jeżdżą coraz więcej.
Wprawdzie ruch samochodowy odpowiada
za mniejsze zanieczyszczenie cząstkami stałymi niż dawniej, ale cały czas rośnie emisja
gazów cieplarnianych.
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Ustawa dyscyplinująca sędziów podpisana
Prezydent podpisał ustawę sądową, nazywaną przez krytyków „kagańcową”. Przewiduje ona możliwość karania m.in. grzywną
i odsunięciem od sprawowanych funkcji za
„utrudnianie postępowania” i „podważanie
wyboru sędziów”. Ustawa wprowadza też
zmiany w procedurze wyboru pierwszego
prezesa SN: kandydata na to stanowisko
będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN; w razie braku kworum (co najmniej 84 członków
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN) do
ważności wyboru wymagana będzie obecność co najmniej 32 członków zgromadzenia ogólnego.
Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy mówiła, że
Senat odrzucił nowelizację ze względu
na, jak wyjaśniła, naruszanie konstytucji
i sprzeczność z zobowiązaniami wobec
Unii Europejskiej. Sejm odrzucił senackie
weto wobec ustawy 23 stycznia 2020 r.
Do ostatniej chwili w stronę Andrzeja Dudy
kierowano apele o zawetowanie ustawy.

Przeciwko zapisom nowego prawa ostro
protestowali znamienici prawnicy – polscy
i zagraniczni – oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Bo tak sformułowane przepisy
ustawy kagańcowej są poważnym zagrożeniem dla niezależności sędziów i stawiają
pod znakiem zapytania członkostwo Polski
w europejskim porządku prawnym. Protestowała Komisja Europejska i kolejne organy Rady Europy: Zgromadzenie Parlamentarne i Komisarz Praw Człowieka.
W Trybunale Sprawiedliwości UE czeka
wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych w postaci zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu
Najwyższego. Jeśli TSUE wyda takie postanowienie, co jest bardzo prawdopodobne, to
potencjalnie będzie to blokowało działanie
ustawy kagańcowej, ponieważ to do tej Izby
ostatecznie trafiają sprawy dyscyplinarne
sędziów. W tym sensie decyzja Dudy, podjęta jeszcze przed orzeczeniem TSUE, może
pogłębić chaos prawny w Polsce.

Negocjacje w sprawie budżetu UE
Szef Rady Europejskiej Charles Michel
utrzymał w swojej propozycji dotyczącej
budżetu UE na lata 2021–2027 mechanizm
przewidujący powiązanie dostępu do środków unijnych z przestrzeganiem praworządności. Jednocześnie zaprezentowana
przez niego propozycja unijnego budżetu,
wynosząca 1,074 proc. dochodu narodowego brutto (DNB), zakłada większe cięcia
w budżecie, niż proponowała to Komisja
Europejska w 2018 r., czyli na poziomie
1,11 proc. DNB.
W latach 2014–2020 budżet unijny wynosił
1,16 proc. dochodu narodowego brutto.
Najnowsza propozycja na szczyt 20 lutego
zakładała też wprowadzenie nowych źródeł
dochodów do unijnego budżetu, tzw. zaso-

Koronawirus Covid-19
Koronawirus z Wuhan, którego oficjalna nazwa to teraz Covid-19, zabił już co
najmniej 2247 osób (dane Światowej
Organizacji Zdrowia WHO z 21 lutego).
W ciągu kilku dni liczba ta wzrosła o kilkadziesiąt tysięcy. Lawinowo rośnie też
liczba zakażeń koronawirusem, wynosi
ona obecnie 76 726.

bów własnych. Miałyby się one opierać na
środkach wpłacanych przez kraje członkowskie w związku z niepoddanym recyklingowi
plastikiem, a także na wpływach ze sprzedaży pozwoleń na emisje CO2.
Z liczb zaproponowanych przez Michela
wynika, że będą cięcia w polityce spójności (w porównaniu z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi). Mniejszy ma być
również budżet na Wspólną Politykę Rolną.
Cztery główne frakcje w PE ostrzegły szefa Rady Europejskiej Charles’a Michela, że
nie zaakceptują porozumienia ws. budżetu
UE bez spełnienia ich postulatów, wśród
których jest utrzymanie wydatków na rolnictwo i spójność, a także zapewnienie nowych dochodów.
Według opinii lekarzy łącznie ponad 8 tys.
pacjentów jest w stanie ciężkim, a 1700
w stanie krytycznym. Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na
całym świecie, w tym na kilka europejskich,
m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię
i USA. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd pięć zgonów – w Japonii,
Filipinach, Hongkongu, Tajwanie i Francji.
PAP
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Która z nas nie słyszała takich i podobnych frazesów nie tylko z ust „wdzięcznych
za wszystko mężczyzn”, ale też od innych
kobiet? Miłe słowo zawsze jest w cenie,
zwłaszcza takie rzeczywiście płynące z serca, oznaczające wdzięczność i wyrażające
uznanie. Jednak w marcu bardzo często
słowo „dziękuję” skierowane do płci pięknej właściwie nic nie znaczy. Wypowiadają
je wszyscy. Na każdym kroku matki, córki,
nauczycielki i przyjaciółki słyszą, jak to bez
nich świat nie byłby taki cudowny, jak to one
tworzą wokół siebie piękno i jacy to wszyscy
są za wszystko, co robimy, wdzięczni.
Sielanka trwa przez cały dzień! Wspaniale,
prawda? Jeden caluuuutki dzień bycia na
piedestale. Przez jeden dzień mężczyźni
i chłopcy starają się być mili i pomagają
w domu, koleżanki w pracy nie obgadują się
za plecami, ale raźnie stają wspólnie jako
zespół, pokazując facetom, że duch w babskim narodzie nie zaginął. Uśmiechamy się
do siebie na ulicy, jakbyśmy wszystkie znały się od zawsze, nazywamy się „siostrami”
i cieszymy się wspólnie na NASZ DZIEŃ.
Dziewiątego marca wszystko wraca do normy – sama wyprawiasz dzieciaki do szkoły, robiąc w tym samym czasie śniadanie,
podczas gdy twój partner spokojnie goli
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się w łazience albo chwyta za klucze, rzucając półgębkiem „do wieczora”. W pracy
też już po staremu – Zośka z księgowości
nadal psioczy, że Anka to małpa, bo wczoraj mówiła, że jeszcze nie zdążyła napisać
raportu, a dzisiaj już go ma. Na forach internetowych zamiast słodkopierdzenia i siostrowania stara dobra burza i obrzucanie
się idiotkami, grubasami i wariatkami.
To, że niektórym mężczyznom wydaje się,
że bycie dla kobiety partnerem i w ogóle
człowiekiem przez jeden dzień w roku wystarczy, mogę jeszcze jakoś z trudem pojąć
(z trudem), ale już przetrawienie frazesów
o „siostrzeństwie” (jedno z najpaskudniejszych słów, jakie słyszałam) przychodzi mi
z trudem. Dlaczego, spytacie? Ponieważ
spora część kobiet, które się nimi posługują, wybiera życie jako agresorki w kobiecym świecie, które mniej lub bardziej
świadomie na każdym kroku wbijają swoim „siostrom” szpilę prosto w serce. Oceniamy się wzajemnie nieustannie; każda
z nas jest ekspertem, jeśli chodzi o życie
i sprawy innych kobiet.
Na forach internetowych, w dyskusjach,
w komentarzach jesteśmy często tak bardzo
okrutne, złe, chamskie i niewiarygodnie obleśne, że czasem aż się dziwię, nie tylko jako
kobieta, ale przede wszystkim jako człowiek,
jakim cudem można się tak do siebie zwracać. Matki obrażają się w internecie w tak
paskudny sposób, że nawet trudno uwierzyć,
że są odpowiedzialne za wychowanie kogokolwiek. Koleżanki w pracy potraﬁą być dla
otoczenia większym koszmarem niż wyrobienie miesięcznego targetu.
To przerażające, że w przestrzeni publicznej wśród pań polityk, dziennikarek i kobiet
powszechnie znanych nadal jest miejsce na
wypowiedzi w stylu: „kiedy widzę źle ubranych ludzi, odwracam głowę” albo: „kobiety
mają fantazje o seksie, na który nie wyraziły
zgody”, czy też: „ma rozum wielkości ameby”, i jeden z moich faworytów, który pojawił
się przy okazji czarnych marszów: „poziom

manipulacji niektórych Polek sięgnął zenitu”.
Wszystkie te panie, wypowiadając takie mądrości, nazywają się jednocześnie feministkami walczącymi o dobro nas wszystkich.
Chamstwo i obrzucanie się błotem jeszcze
nikomu nie pomogły, drogie koleżanki!
Nóż mi się w kieszeni otwiera, kiedy słyszę
od swoich znajomych kobiet, że nie dość
dobrze wczuwam się w swoją kobiecą
rolę, że powinnam więcej tego, a mniej
tego, że muszę to robić tak, a tamto siak,
bo ONE wiedzą, bo czytały, widziały, słyszały. Nie mam ochoty celebrować święta,
kiedy wiem, że tak wiele kobiet cierpi, ponieważ znajdują się w ich pobliżu te, które
skrzętnie przypominają o każdej porażce,
błędzie i zawsze wiedzą lepiej. Boli mnie,
kiedy słyszę w telewizji, że dziewczyna
walcząca o naturę albo kobieta reprezentująca ofiary wojen w ONZ są oceniane
nie za to, co mówią i robią, ale na podstawie tego, jaką stylizację wybrały. Czy tym
właśnie jesteśmy dla świata – sukienką?
Wieszakiem, który przypadkiem znalazł
się na mównicy i coś tam sobie bąka pod
nosem? Przestańmy wreszcie patrzeć
na kobiety jak na dodatek, ładną buzię,
biust, nogi czy ubiór, a zacznijmy ich słuchać i widzieć przez pryzmat ich osiągnięć
i wartości, jakie reprezentują.
Wydaje mi się, że marzec to doskonały czas,
żeby przypomnieć wszystkim: i paniom,
i panom, że powinniśmy być dla siebie dobrzy każdego dnia, a nie tylko wtedy, kiedy kalendarz nam o tym przypomina. Nie
mam tu na myśli tylko Dnia Kobiet, ale też
dni chłopaka, babci, dziadka, mamy i taty.
Wszyscy tu wymienieni powinni każdego dnia otrzymać komplement, uśmiech,
uścisk i pomoc. Bądźmy dla siebie mili niezależnie od daty. Świat będzie piękniejszy
i lepszy, jeśli zaczniemy spoglądać na siebie nawzajem. W marcu zatem składam
wszystkim nam życzenia miłości, przyjaźni
i wzajemnego szacunku.
Anna Albingier

Rys. Freepik

arzec, miesiąc niby jak
każdy inny, a jednak jest w nim coś
wyjątkowego – marzec dla wielu
to przede wszystkim ten szczególny czas w roku, kiedy można/trzeba/wypada (niepotrzebne skreślić)
obsypać kobiety komplementami
i kwiatami. Ósmego marca wszystkie oczy skierowane są w stronę
„naszych pięknych pań”, które „dbają o domowe ognisko” i „nieustannie swymi wypełnionymi miłością
i ciepłem dłońmi” ochraniają płomień, który się w nim tli.

Żyć długo, zdrowo, w szczęściu i spokoju to odwieczne pragnienia człowieka.
Za długość życia tylko w 20 proc. odpowiadają geny. Rozwiązań na przedłużenie i podniesienie jakości życia szukają medycyna i nowoczesne technologie. Często jednak okazuje się, że współczesny pęd, z całym bagażem dobrodziejstw XX i XXI wieku, wcale nie wychodzi nam na dobre. Poza wieloma
badaniami pojawiła się też teza pozanaukowa, oparta na obserwacji kilku
grup społecznych, w których długowieczność jest normą. Jak się okazuje,
sposób na dożycie setki nie wymaga skomplikowanych analiz i wyszukanych
praktyk, ale najprostszych, wręcz oczywistych zachowań.

To zagadkowe pojęcie pojawiło się w badaniach nad długowiecznością w kilku różnych
grupach społecznych. Eksperyment opisał
dokładnie w swojej książce „Niebieskie strefy” Dan Buettner, pisarz i pedagog, który
prowadził badania wśród pięciu zupełnie różnych społeczności na świecie. Pomimo odmiennych kultur i szerokości geograﬁcznych
łatwo było wskazać we wszystkich grupach
wspólne zachowania i nawyki, które niewątpliwie przyczyniały się do wydłużenia życia.
Wybrane miejsca charakteryzowały się największym na świecie skupiskiem… stulatków.
Pięć lokalizacji spełniających kryteria eksperymentu poświadczyło, że pewne stałe elementy diety, codziennego trybu życia, nawet
ukształtowania powierzchni czy jakości powietrza przyczyniają się znacznie do wydłużenia życia. Co ciekawe, prócz czynników
obiektywnych duże znaczenie mają także
więzi emocjonalne oraz rodzinne. Długiemu
życiu w zdrowiu sprzyjają liczne przyjaźnie,
bliscy członkowie rodziny, jak również aktywność społeczna na szczeblu lokalnym.
Dbałość o najbliższych oraz poczucie bliskości, tego, że jest się potrzebnym i ważnym,
w dużym stopniu wpływa na samopoczucie
nie tylko psychiczne, ale i ﬁzyczne.
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Te egzotycznie brzmiące nazwy nie do
końca wydają się synonimem dobrobytu,
szczęścia i długiego życia. Każda miejscowość znajduje się w innym państwie i reprezentuje inną kulturę, a jednak jest wiele
elementów, które je łączy. Gdyby uczynić je
wspólnym mianownikiem długowieczności,
mogłyby stać się świetnym odkryciem na
miarę eliksiru młodości czy nieśmiertelności. Banalne w swojej prostocie, mogą wydawać się nieco niezrozumiałe, jeśli weźmie
się pod uwagę nasze tempo życia.
Wybrane do eksperymentu miejscowości
to japońska Okinawa, w której mieszka
najwięcej kobiet po 70. roku życia, ame-

rykańska Loma Linda, gdzie średnia wieku
jest wyższa o 10 lat niż w przypadku przeciętnego Amerykanina, włoska Barbagia,
czyli największe na świecie skupisko stulatków, grecka Ikaria, w której najmniej
osób na świecie cierpi na demencję, oraz
kostarykańska Nicoya – z najniższą na świecie śmiertelnością ludzi w średnim wieku.
W każdym z tych miejsc ludzie w podeszłym
wieku są pełni wigoru, energii oraz pozytywnego nastawienia do świata. Akceptują
siebie, są dumni ze swoich korzeni, przodków, mają wiele empa�i dla drugiego człowieka oraz uśmiech, którym się dzielą pomimo trosk i przeciwności losu. Dużo czasu
spędzają na świeżym powietrzu, w słońcu,
w ruchu, nie zapominają o odpoczynku,
drzemce, dają sobie chwilę wytchnienia,
gdy jej potrzebują. Potraﬁą się zatrzymać

BARBAGIA
WŁOCHY

LOMA LINDA
KALIFORNIA
NICOYA
KOSTARYKA

IKARIA
GRECJA

OKINAWA
JAPONIA

Czynnik 4 – nie unikaj procentów.

i nic nie robić, potraﬁą patrzeć na świat wokół siebie z podziwem, a nie z wyrzutem.
Nie spieszą się, mają czas. Dużo się śmieją, cieszą się tym, co mają, nie oczekują od
świata więcej. Są wdzięczni. Jedzą zdrowo,
naturalnie, ekologicznie, co nie wynika
z lektur i badań naukowych, ale z tradycji
kulinarnej ich regionu.

Dan Bue�ner, obserwując codzienne życie
i nawyki tych społeczności, wyłonił dziewięć czynników, które mogą skutecznie
przedłużyć życie. Nie są to żadne wielkie
wyrzeczenia, suplementacje, restrykcyjne
diety czy treningi na siłowni. Wszystkie te
kryteria wydają się oczywiste, a jednak we
współczesnym pędzie cywilizacyjnym – nie
do końca dostępne dla każdego.

1

I oczywiście ich nie nadużywaj. Codzienne spożywanie niewielkiej ilości napojów
alkoholowych (np. wina), które są bogate
w różne składniki, nie szkodzi, a prawdopodobnie pomaga w dożyciu stu lat. Trzeba jednak pamiętać o umiarze, bo inaczej
efekt byłby zupełnie inny od zamierzonego.
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Czynnik – miej po co żyć. Motywacja to jeden z bardzo ważnych czynników,
dzięki którym długie życie jest możliwe.
Czy jest to aktywność społeczna, dbałość
o rodzinę czy powody religijne – wszystkie
mogą pomóc w codzienności. Aktywność
zamiast narzekania, miłość i chęć pomocy
innym zamiast analizowania własnych bolączek, mądrość płynąca z doświadczenia,
którą chętnie się dzielimy, i radość z prostych przyjemności zamiast oczekiwania na
nieuchronny koniec – to wszystko sprzyja
dobremu życiu po dziewięćdziesiątce.
Czynnik 6 – powoli! Daj sobie czas na

życie, na rozmowę, na modlitwę, na medytację. Daj sobie czas na odpoczynek i na
drzemkę, na spotkanie z drugim człowiekiem, na spotkanie z samym sobą. Nie patrz
na zegarek, najlepiej nie noś zegarka.

Czynnik – ruszaj się. Nie chodzi
o poranne bieganie przed pracą ani o wieczory spędzane na basenie. Zwykła codzienna aktywność, spokojna, wyważona, taka jak
spacery, przejażdżka na rowerze do sklepu,
uprawa ogródka, sprzątanie domu, wchodzenie po schodach. Lepiej, choć nieświadomie, dbają o swoje ciała mieszkańcy gór, bo
pokonywanie dystansów i różnych wysokości
jest dla nich naturalne i wynika z codziennej
potrzeby – nie jest wykreowane przez współczesną modę na sport czy zdrowy styl życia.

Czynnik – więź z siłą wyższą. W każdej z badanych grup społecznych długowieczni nie mieli wątpliwości, że jest jakaś siła,
która rządzi światem i dba o jego równowagę. Różnie nazywana, pomaga przetrwać
wszystkie koleje losu z podniesioną głową,
z uśmiechem na ustach, z siłą na nowe wyzwania i problemy. Taka wiara, nawet jeśli
nienazwana, daje spokój ducha i poczucie
bezpieczeństwa.

Czynnik 2 – jedz racjonalnie. Nie za

Czynnik 8 – rodzina. Więzi z najbliższy-

dużo, nie za szybko, nie za często. Jedz przy
stole, wśród bliskich, delektuj się każdym kęsem w miłej atmosferze. Stosuj posty, oczyszczaj organizm, dbaj o to, co jesz i jak jesz.

Czynnik 3 – jedz rośliny! Mięso u dłu-

gowiecznych pojawia się od święta, jeśli
w ogóle. Inne produkty odzwierzęce nie
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mi są najważniejsze, dla rodziny warto żyć,
o rodzinie trzeba zawsze pamiętać i stawiać
ją na pierwszym miejscu. Wielopokoleniowe rodziny, w których każdy członek jest
szanowany i ma swoje niepodważalne miejsce, dają poczucie, że jesteśmy potrzebni,
mamy się o kogo troszczyć i że o nas również ktoś się troszczy.

9

Czynnik – wspólnota. Gdy długowieczni czują się częścią pewnej grupy społecznej o podobnych poglądach, upodobaniach i stylu życia, wówczas mają większą
codzienną motywację i więcej siły do dbałości o więzi między członkami wspólnoty.
Przyjaźnie dodają skrzydeł, sprawiają, że
świat jest piękniejszy. A te najlepsze przyjaźnie, na długie, długie lata, potraﬁą skutecznie odciągnąć człowieka od śmierci.

Dan Bue�ner oczywiście nie odkrył Ameryki, bo od dłuższego czasu mówi się
o różnych cudach gwarantujących długie
życie. Jednak zebranie ich wszystkich oraz
poparcie imponującą liczbą stulatków
daje do myślenia. Niestety nasz współczesny świat nie do końca potraﬁ na masową
skalę wrócić do stylu życia, którym nadal
żyją długowieczni.
Współczesny człowiek wszędzie szuka ułatwień. Czas to pieniądz, stres goni stres,
problemy sypią się kaskadami. Półprodukty na talerzu stają się codziennością,
podstawowy ruch to przejście z punktu
A do samochodu i z samochodu do punktu B. Życie singla odpowiada coraz większej grupie młodych ludzi. Religia albo jest
przeżytkiem, albo przybiera fanatyczne
odcienie. Alkohol to napój dosłownie wyskokowy, z reguły sobotni, którym upijamy
się do nieprzytomności. Wyszukane egzotyczne potrawy, w tym mięsne, są odwzorowaniem pozycji społecznej, a im więcej
na talerzu, tym więcej w por�elu. Zastaw
się, a postaw się… Tymczasem marzenia
o długim życiu w szczęściu i spokoju odlatują powoli do krainy niebytu…
A przecież tak niewiele trzeba, by też
w naszych społecznościach zacząć organizować Niebieskie Strefy Życia. Nawet
jeśli nie będziemy w nich dożywać setki,
nawet jeśli czas naszego życia wcale się
nie wydłuży – to jest szansa, że w zupełnie
innym modelu życia będziemy szczęśliwsi.
Niebieskie Strefy Życia nie muszą bowiem
oznaczać przepustek do nieśmiertelności –
mogą stać się po prostu synonimem szczęścia, spokoju i harmonii.
Ewelina Wolna-Olczak
GAZETKA
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należą do podstawowych na talerzu. Dominują warzywa, owoce, strączki, nasiona,
orzechy. Rośliny uprawia się we własnym
ogródku, niewiele kupuje się żywności przetworzonej, sól, cukier i tłuszcz występują
jako dodatek do potraw, a nie ich podstawa.

Koronawirus COVID-19 (Corona-Virus-Disease-1019),
nazywany również wirusem
z Wuhan, rośnie w siłę. W połowie lutego, czyli miesiąc po
zdiagnozowaniu pierwszych
zakażonych, liczba ofiar śmiertelnych była bliska 1,7 tys.
Liczba wszystkich dotkniętych
wirusem (zdiagnozowanych
medycznie) wynosiła prawie
70 tys. Mimo że epicentrum
choroby znajduje się w Chinach, coraz większy lęk pojawia
się wśród obywateli wszystkich
państw świata. Wielu z nich
ma świadomość, że w dobie
niekontrolowanych podróży
lotniczych i ścisłej współpracy
międzykontynentalnej na wielu gałęziach gospodarki nowy
azjatycki wirus jest w innych
krajach kwestią czasu. Dzisiaj
jeszcze nie wiadomo, do jakich
rozmiarów się rozrośnie, co
więcej, o samym wirusie również nie wiadomo wystarczająco, by go pokonać.

Koronawirusy to drobnoustroje, które
zazwyczaj są nieszkodliwe i powszechne. Odpowiadają m.in. za kilkanaście
procent zwykłych przeziębień. Są zdolne do modyfikacji genetycznej, przez
co trudno określić faktyczne zagrożenie z nimi związane. Co jakiś czas pojawiają się bowiem bardziej niebezpieczne koronawirusy, które infekują coraz
to większą liczbę ludzi. Pierwsze koronawirusy zidentyfikowano w latach
60. XX wieku, a do dzisiaj rozpoznano
siedem z nich niebezpiecznych dla ludzi. Dla człowieka źródłem infekcji jest
zwierzę (a raczej jego „ciepłe” mięso).
Groźniejsze odmiany koronawirusa,
poprzednicy dzisiejszego COVID-19, to
m.in. SARS i MERS. Obydwa pokazały, że
z tego typu zakażeniami nie ma żartów.
W 2002 r. pojawił się w południowych
Chinach nowy wirus, tzw. SARS, który
wywoływał nietypowe zapalenie płuc.
Źródłem zakażenia miała być paguma
chińska (ssak z rodziny wiwerowatych).
Wirus rozprzestrzeniał się dzięki podróżom lotniczym również na inne kraje. Na
około 8000 wszystkich zakażonych zmarło wówczas blisko 800 osób. W 2012 r.
pojawił się kolejny groźny koronawirus, również atakujący drogi oddechowe – MERS. Zlokalizowany w Arabii
Saudyjskiej, przeniesiony na człowie-

ka prawdopodobnie z nietoperza lub
wielbłąda, rozprzestrzenił się w okręgu
bliskowschodnim. W 2015 r. odnotowano przypadki zakażeń wirusem MERS
w Korei Południowej (prawdopodobnie
z Bliskiego Wschodu, wskutek podróży
lotniczej). Łącznie zakażonych tym wirusem w ostatnich latach zostało około
2500 ludzi, z czego ponad 800 zmarło.
Jak na razie śmiertelność wirusa z Wuhan
utrzymuje się na poziomie 2 proc. i wydaje się najmniejsza w porównaniu
z SARS (10 proc.) i MERS (35 proc.).
Skala zakażenia COVID-19 jest jednak
tak duża, że pomimo niższej śmiertelności w stosunku do liczby zakażonych
wirus ten pochłonie o wiele więcej
ofiar śmiertelnych niż inne koronawirusy do tej pory.

Nowy koronawirus objawia się w dość
typowy sposób – gorączką i suchym
kaszlem. Ta z pozoru niegroźna infekcja dróg oddechowych może przerodzić się w nietypowe zapalenie płuc,
kończące się czasami (wspomniane
2 proc. wszystkich zachorowań) zgonem zakażonego. Infekcji zazwyczaj nie
towarzyszy katar. Badania krwi zakażonego mogą charakteryzować się niską
liczbą białych krwinek.
Wirusem można zarazić się od zwierzęcia (zakażony „0”) i od człowieka drogą kropelkową. Okres jego wylęgania
wynosi do dwóch tygodni, przez co tak
trudno go kontrolować – wielu chorych
roznosi go, nie mając świadomości choroby. Do czasu opracowania szczepionki przeciw wirusowi zaleca się leczenie
objawowe. Prace nad nią trwają na
najlepszych uczelniach medycznych na
całym świecie, w tym w Polsce.
Najlepszym zabezpieczeniem przed
wirusem jest stosowanie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk
wodą z mydłem, zasłanianie ust i nosa
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ste, osób, które zachorowały, lecz nie
udały się do lekarza. Nie każdy zgon
z powodu koronawirusa został też odpowiednio zakwalifikowany.
Te wątpliwości powodują, że pojawia
się realne ryzyko pandemii na świecie. Na razie naukowcy ją wykluczają,
wskazując, że aby do niej doszło, muszą być co najmniej dwa ogniska zarażeń na dwóch kontynentach. Wirus
z Wuhan wyszedł poza zasięg lokalny,
czyli poza swoje ognisko, osiągając
zasięg międzynarodowy. Jeżeli któryś
z zakażonych zacznie masowo zarażać
na innym kontynencie i wirus wymknie
się spod kontroli – wówczas można
mówić o pandemii. W kontekście tego,
co aktualnie wiemy o tej chorobie, zjawisko pandemii nie jest więc wcale aż
taką abstrakcją.
podczas kaszlu czy kichania, unikanie
kontaktu z osobami chorymi, a także
odpowiednie zabezpieczenie podczas
kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi.
Ważna jest także higiena w kuchni oraz
długie gotowanie potraw mięsnych, ryb
oraz owoców morza.

Koronawirus COVID-19 przybrał rozmiary epidemii już w pierwszych tygodniach wystąpienia. Podwajające się
liczby chorych z dnia na dzień rodzą
niepokój, nawet jeśli utrzymują się
już na stałym poziomie kilku tysięcy
zachorowań i kilkudziesięciu zgonów
dziennie. W przypadku tego wirusa
warto jednak zdystansować się od
liczb. Te podawane przez oficjalne
kanały mogą być drastycznie zaniżane. Każdego dnia podaje się liczbę
nowych zachorowań, które zdiagnozowano laboratoryjnie. Oczekiwanie
na taką diagnozę przy tak licznych
zachorowaniach może trwać nawet
dziesięć dni, dlatego faktyczna liczba
wspomnianych we wstępie 40 tysięcy chorych nie uwzględnia osób czekających na wyniki. Gdyby w Polsce
pojawił się wirus, jego laboratoryjne
zdiagnozowanie powinno się odbyć do
48 godzin od chwili badania. Statystki nie uwzględniają także, co oczywi-
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Naukowcy już dawno stwierdzili, że
po dotychczasowych doświadczeniach
z koronawirusami możemy spodziewać się bardziej odpornego wirusa,
który mocniej uderzy w ludzkość niż
dotychczasowe. Wielokrotnie podkreślano, że ogniska zakaźne w Chinach nie są przypadkiem – tamtejsze
targi z mięsem są siedliskiem bakterii
i wirusów. Chiny chlubią się swoim
upodobaniem do „ciepłego” mięsa –
na przykład rozbieranego na miejscu
z tuszy, półżywego, zabieranego tak
do domu, czy też wybranego spośród
żywych zwierząt na obiad w restauracji. Mięso różnego gatunku, nie tylko
zwierząt hodowlanych, ale także m.in.
żółwi, węży czy nietoperzy, może
stać się niebezpieczne dla człowieka.
Nadmierna dbałość o świeżość mięsa
(jednocześnie skrajnie niehumanitarna!) sprowadziła na Chińczyków już
kilkukrotnie epidemie. Po zakażeniach
wirusem SARS życie gospodarcze Chin
zostało zablokowane na wiele miesięcy. Pomimo wprowadzenia zakazu
sprzedaży „dzikiego” mięsa (żywego
lub martwego), upodobania Chińczyków do „ciepłego” mięsnego posiłku
wzięły górę. Zakaz zniesiono, a targowiska, podobne jak te w Wuhan,
mogły napędzać biznes i zaspokajać
wymagające podniebienia.

Dzisiaj lęk o jutro paraliżuje nie tylko
Chiny. I nie jest to jedynie lęk o życie,
ale także... o ekonomię. Miasto Wuhan
zostało całkowicie zablokowane, cała
prowincja jest sparaliżowana, transport publiczny nie działa. Na ulicach są
pustki, mieszkańcy siedzą w domach
i boją się wyjść. Szpitale nie nadążają
z diagnostyką, lekarze badają nawet do
200 pacjentów dziennie. Okres świąteczno-noworoczny przedłużono o kilka
dni, choć być może wskutek aktualnej
sytuacji zostanie on jeszcze wydłużony. Cała chińska gospodarka powoli
ulega wpływowi wirusa – co rozprzestrzenia się na gospodarkę światową.
Najbardziej ucierpią turystyka, transport, usługi i branża motoryzacyjna,
a zamknięte fabryki spowodują zastój
gospodarczy na wszystkich kontynentach. Skutki ekonomiczne trudno obecnie precyzyjnie określić, ale jedno jest
pewne – tym razem dotkliwie odczują
je nie tylko Chiny.
Epidemia ma więc także wymiar gospodarczy, ale w kontekście współczesnych problemów etycznych i ekologicznych nasuwa się pytanie, czy przy
okazji świat nie mógłby jednak trochę
przyhamować. Może gałęzie gospodarcze zakorzenione w Chinach znalazłyby lokalne alternatywy dla swojego
partnera z końca świata? W świecie
rozbuchanej konsumpcji może pojawiłaby się wątpliwość – czy na pewno
te produkty, które generują największy ślad węglowy, są nam na co dzień
niezbędne w tej mało ekologicznej
formie? Straszne jest to, że epidemia
– na to wygląda – jeszcze nie osiągnęła swojego apogeum, a już przelicza
się ją na pieniądze i określa straty
materialne. Zamiast inwestować w jej
przystopowanie, firmy z całego świata
zastanawiają się, jak obejść zaistniałą sytuację i nadal prowadzić prężnie
działające biznesy, minimalizując koszty. O etyce zapewne główkują rzadziej.
Tymczasem chmura koronawirusa nadal wisi nad naszymi głowami.
Ewelina Wolna-Olczak
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Stereotypy płciowe od zawsze są i będą. Tyle że w różnych środowiskach funkcjonują
w różnych formach. To, co zasłyszymy lub przeżyjemy, utwierdza nas we własnych
przekonaniach lub przeciwnie – obala mity dotąd powielane. Zdarza się, że jeśli bardzo
chcemy mieć rację, to szukamy tylko tych dowodów, które ją potwierdzą. Czy istnieje
babska solidarność? Ile kobiet, tyle historii.

Monika znała Olgę od dziecka.
W przedszkolu obie wybrzydzały na stołówce, a w szkole
podstawowej obie ściągały na
klasówce z matmy. Podobne
fryzury, podobne ciuchy i podobny gust. Mówili, że nie ma
takich dwóch papużek nierozłączek jak one. Chłopców
trzymały na dystans. Zresztą
każdy osobnik płci męskiej czuł
się przy tym duecie jak piąte
koło u wozu. Przełom nastąpił
dopiero na studiach. Monika
dostała się na anglistykę, podczas gdy Olga, z mniejszym
talentem lingwistycznym,
obeszła się smakiem i zaczepiła w studium administracyjnym. Monika szła jak burza – stypendium
w Londynie, zagraniczne sympozja, a jako
wisienka na torcie stanowisko dyrektora
w amerykańskiej korporacji. Olga tymczasem tułała się po sekretariatach prezesów,
którzy nie szczędzili jej ani komplementów,
ani dodatków motywacyjnych, choć więcej
czasu spędzała na tuszowaniu rzęs niż nad
żmudną robotą papierkową.
Ambitną dyrektor Moniką zainteresował
się równie przedsiębiorczy Maciej. Monika
na swoją świadkową na ślubie wybrała bez
zastanowienia Olgę – przez wzgląd na wieloletnią znajomość. Ta nie odmówiła, ale
w głębi duszy zazdrość paliła ją jak ogień.
Nowożeńców często odwiedzała w ich nowocześnie urządzonym apartamentowcu.
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Zwłaszcza kiedy na świat przyszła córka
Moniki i Maćka, Ania, i Olga mogła małą
zasypywać toną prezentów – jak na dobrą ciocię przystało. Monika zawsze miała
nosa do interesów, ale w życiu osobistym
w porę nie wywęszyła, że jej mąż niechybnie wpadł w oko przyjaciółce. Gdy nakryła Macieja i Olgę w czułych objęciach, jej
szczęście rozsypało się jak domek z kart.
Jeszcze przez długie miesiące, leżąc na kozetce u psychoterapeuty, nie mogła zdecydować, czy bardziej zawiodła się na mężu,
czy na przyjaciółce.
Kobiety już od zarania dziejów walczyły
o mężczyzn. Bo to facet polował na dziką
zwierzynę, budował schronienie i zapewniał bezpieczeństwo. Nic więc dziwnego,
że Oldze Maciej imponował na całej linii.

Po mężczyznę poślubionego innej kobiecie z reguły
sięgają te kobiety, które są
niespełnione. Oldze całe
życie brakowało pewności
siebie, choć skrzętnie ukrywała swoje kompleksy pod
toną makijażu i kuso skrojonymi sukienkami. Tylko
dzięki Monice ukończyła
szkołę średnią, a dalej szło
jej jak po grudzie. Ani wybitna, ani wyjątkowa. Ot,
pracownik niskiego szczebla. Gdy zagrabiła przyjaciółce męża, jej samoocena
sięgnęła zenitu. Szkoda, że
kosztem wierności i solidarności wobec drugiej,
jakże bliskiej, kobiety.

Bożena, odkąd sięga pamięcią, prowadziła recepcję w nadszarpniętym zębem
czasu hotelu na rynku głównym w swojej rodzinnej miejscowości. Budynek dla
jednych stanowił retro atrakcję z muzealnym sznytem, a inni nie widzieli nic poza
zmurszałą fasadą i zgrzybiałymi schodami
prowadzącymi do wnętrza. Przez lata pensjonat należał do rodziny lokalsów, którzy,
choć ledwo wiązali koniec z końcem, to
jednak wkładali w to niegdysiejsze miejsce całe swe serce. Firma z tradycjami.
Tak się o niej mówi. Dlatego Bożena piała
z zachwytu na wieść, że zwierzchnicy zatrudnili młodą specjalistkę, która sławiła
się biegłą znajomością branży i potrafiła

Zapał Bożeny zgasł jednak wraz z pojawieniem się w recepcji Karoliny. Rezolutna
blondynka wygłosiła, że priorytetowe zadania hotelu oscylują wokół
tematów związanych z zarządzaniem personelem, i przez
dwie godziny perorowała
o efektywnym przywództwie.
Podkreśliła, że rola lidera jest
najważniejsza i wpływa decydująco na wszystkie obszary
funkcjonowania obiektu.
Odpowiedzialnością za niesatysfakcjonującą sytuację
w hotelu obarczyła personel.
Wytknęła zdumionej recepcjonistce niski standard obsługi, zamykanie na różne
segmenty gości, rzadką rotację klientów i niezaangażowanie w wykonywane obowiązki. Każdego dnia jej publiczne dywagacje na temat niekompetencji
Bożeny przybierały na sile. Potraﬁła zrobić
rejwach z byle powodu. Kobieta z dnia na
dzień traciła wiarę w swoją przydatność zawodową i czuła się wyeliminowana z zespołu, który uległ wpływowi lotnej menedżerki.
Karolina nie widziała w Bożenie lojalnej
pasjonatki identyﬁkującej się z miejscem
i świadomej roli, jaką odgrywa w budowie
marki. Zamiast nawiązać z nią współpracę,
wybrała rywalizację. Tyle że w zastanych
strukturach hotelowych nie istniał jasno
i merytorycznie określony podział zadań
i obowiązków. Starsza stażem koleżanka
wchodziła młodszej w paradę. Młoda wolała zbierać punkty na własne konto. I być
może całkiem nieźle zarządzała w branży
hotelarskiej, to jednak z umiejętnością zarządzania emocjami była na bakier. Bożena
była przekonana, że jej doświadczenie stanowi atut, tymczasem została przyrównana do reliktu. Marzyła o babskiej solidarności zjednoczonej wokół wspólnego celu,
a dostała z liścia.
Mobbing istnieje w polskim Kodeksie pracy od 2003 roku. Oznacza prześladowanie
pracownika w miejscu pracy, powodujące np. izolację, eliminację lub poniżenie.
To świadomie wymierzona w pracownika
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agresja przybierająca różne formy. Uwagi
Karoliny wpływały negatywnie na stosunki
społeczne w zakładzie pracy, na negatywną
percepcję Bożeny w środowisku i rzutowały
na stan zdrowia oﬁary. Z badań przeprowadzonych w ramach inicjatywy Women Power wynika, że tylko 13 proc. kobiet chce,
by ich przełożonym była kobieta.

wspólnego wroga. Na zasadzie opozycji.
Ich sojusz opiera się na twardych fundamentach – emocjach. Dzielą się doświadczeniami, wykazują troskę, dodają otuchy.
Tworzą plemienną wspólnotę, która broni
słabszych. Krzywda wyrządzana drugiej kobiecie działa na nie więziotwórczo.

Olga znalazła w sobie siły, aby przeciąć węzeł gordyjski. Po rozstaniu z Maciejem szukała pomocy u specjalisty. Psychologia uczy,
aby być sobą. Nie pogrywać, nie manipulować, nie kłamać, nie naśladować. Olga stara
się polubić siebie.

Ciąża Dominiki była wpadką. Wojtka, ojca
swojego dziecka, poznała na balu charytatywnym organizowanym przez ﬁrmę, w której pracowała. Oboje wolni. Bez bogatej
przeszłości, z której wynikałyby zobowiązania. Wojtek nie pchał się do wózka, ale na
alimenty nie szczędził. Dominice opieka nad
małym Olafem-niespodzianką dawała dużo
nieskrywanej radości. Bez problemu cyrkulowała między domem a korporacją i realizowała się na dwóch płaszczyznach. Do czasu,
kiedy po rutynowych badaniach pracowniczych doktor hematolog znienacka wydała
wyrok: nowotwór żołądka. W jednej chwili
Dominika znalazła odpowiedź na przyczynę
utraty apetytu, nudności i osłabienie.
Kobiety skupione wokół Dominiki stworzyły grupę wsparcia. Mama, siostry, koleżanki
z ﬁrmy, sąsiadki, znajome i znajome znajomych. Na podstawie ustalonych dyżurów
krążyły między szpitalnym łóżkiem młodej
matki a jej mieszkaniem, gdzie zostawiła już
raczkującego syna. Informacje o potrzebie
zakupów i prania, obowiązkowych szczepieniach małego czy uiszczeniu rachunków
przekazywały sobie na zamkniętym forum.
Zadziałał mechanizm pramatek, które
stadnie walczyły o przetrwanie i ochronę
potomstwa. Kobiety prężą się w obliczu
zagrożenia. Zawiązują front, gdy znajdą

Bożena zrezygnowała z pracy w archaicznym hotelu, choć właściciele obiektu nie
ukrywali zawodu. Po szczerej rozmowie
zrozumieli, że kluczem do doboru zwartego
zespołu pracowników są nie tylko wymogi
kompetencyjne, ale także osobowościowe.
Po to, by zredukować potencjalne konﬂikty wśród załogi. Bożena z miejsca dostała
posadę w nowiutkim pensjonacie, gdzie jej
praktyka i obycie są nie do przecenienia.
Dominika jest w okresie remisji. Niewiele pamięta z okresu hospitalizacji, ale po
iskrach w oczach Olafa widzi, że syn miał
wymarzoną opiekę na czas jej nieobecności.

Solidarność to poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń. Sufrażystki,
emancypantki, feministki… Kobiety od
zarania dziejów nawoływały do szacunku wobec siebie. Demonstrowały w imię
równości dostępu do edukacji, wynagrodzeń, emerytur, możliwości zatrudnienia
i dokonywania samodzielnych wyborów.
Ta idea samostanowienia była ogniwem,
które je zespawało. Dziś także występują
w zwartym szeregu, ale zazwyczaj wtedy,
gdy któraś z nich znajduje się w sytuacji zagrożenia. Okazuje się, że łatwiej być na złe,
a trudniej na dobre.
Kobiety to ludzie. A tam, gdzie są ludzie,
wykluwają się konﬂikty. Czy istnieje babska
solidarność? Ile kobiet, tyle historii.
Sylwia Znyk

Rys. Freepik

wdrażać innowacyjne projekty. Marzyła
o tym, by tak niegdyś zacne miejsce przeszło metamorfozę i wróciło na piedestał
atrakcji turystycznych okolicy.
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 Mówi się częściej o męskiej solidarności

niż o kobiecej. Nie drażni cię to?
Denerwują mnie wojny płci. Wierzę w fajnych i mądrych ludzi. W dobrych kierowców i kucharzy. Nie obchodzi mnie, jakiej są
płci. Choć kobieta pilot wciąż robi na mnie
wrażenie… Może dlatego, że sama potwornie boję się latać.

 Czy kobiety na polskim rynku muzycz-

nym trzymają się razem? Ale nie na zasadzie „znamy się, lubimy, widujemy”.
Można byłoby się zdziwić, ale w większości
przypadków bardzo się lubimy i wspieramy.
Widujemy się rzadko, bo każda z nas ma napięty grafik, choć dzięki moim cotygodniowym audycjom w Meloradiu mam teraz
okazję spotykać się z nimi częściej i długo
rozmawiać. Do tego pamiętamy o urodzinach i innych świętach. To mój cudowny
świat kobiet, które są mądre. Każda czuje
się spełniona w swojej przestrzeni. Umiemy się cieszyć sukcesami innych. To wielka
siła. Mądrość i dojrzałość. Choć oczywiście
mówię tu z własnej perspektywy.

 Ale też istnieje konkurencja. Przecież

wszystkie walczycie o odbiorcę, nierzadko tego samego. O pierwsze miejsce
w najróżniejszych notowaniach. O przestrzeń medialną. O jak najlepszą sprzedaż płyt.
Piękne jest właśnie to, że każdy może słuchać całej masy artystów i zupełnie nie
wyklucza to słuchania innych… Każdy robi
swoje i w moim otoczeniu kibicujemy sobie
wzajemnie. Nikt z nas nie „pnie się” po trupach. Nigdy w życiu. To nie moja filozofia.
Jestem zaszczycona wieloma przyjaźniami
i współpracą. Często nawet pod pseudonimem piszemy dla siebie wzajemnie.

 Czy bycie kobietą w polskim show-businessie jest wyzwaniem? Czułaś kiedykolwiek, że jesteś traktowana „inaczej”?
Oczywiście, przez lata nasłuchałam się niewybrednych komentarzy, ale kiedy mam
sukces, jestem magnesem. Mój partner
często mi mówi, że nie znam prawdziwego świata, kiedy opowiadam, ile miłych
sytuacji spotkało mnie danego dnia. Ale ja
jestem niepoprawną optymistką. Wierzę,
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 Zastanawiałaś się kiedyś, żeby stwo-

na scenie, bo nie chce albo porównań,
albo właśnie dzielenia się sukcesem.
„Nie porównuj nigdy się, każda wyjątkowa
jest” śpiewamy z Viki – to ja napisałam i dokładnie tak myślę. Kocham duety, bardzo
dużo się uczę ze współpracy z inteligentnymi i zdolnymi. Jedziemy na tym samym
wózku. Nie mam kompleksów, choć czasem
czuję, że muszę więcej nad sobą popracować (śmiech). Duety są dla mnie studnią
bez dna. Doświadczeń. Lekcji. Nie chcę tego
nie mieć. I na dodatek wciąż zgadzam się na
kolejne… (śmiech).

 „Sisterhood” brzmi dumnie. Ale jakie,

wująco czy odstraszająco nawet dla samej ciebie?
Przeraża. Bo chciałam być artystką, nie
wojowniczką. Jeśli mam wpływać na ludzi, to tylko przez moją wrażliwość, słowa
i dźwięki. Oczywiście angażuję się też społecznie, bo jestem nie tylko artystką, ale
także obywatelką.

twoim zdaniem, niesie ze sobą zobowiązania? Bo przecież nie chodzi o jednorazową akcję, jednorazowy hashtag.
To moja codzienność. Nie dostrajam się do
hashtagów. To one dostrajają się do mnie.
Każdy, kto zna mnie lub moją twórczość,
to wie. Sam odzew na utwór jest tak wielki
i tak silny, że czuję tę silną kobiecą energię
od bardzo wielu kobiet, które właśnie takiego „power song” potrzebowały, by wyrazić to, co tak naprawdę od dawna czują
do swoich sióstr, zarówno tych rodzonych,
jak i tych, z którymi się przyjaźnią. I wiesz,
co ci jeszcze powiem… Odezwało się do
mnie bardzo dużo facetów, którzy w tym
utworze także odnaleźli coś dla siebie. To
było dla mnie zadziwiające, ale jednocześnie bardzo krzepiące.

 Pracuje ci się łatwiej z mężczyznami czy

 A skoro przy hashtagach jesteśmy, ja-

rzyć jakiś ogólnonarodowy zryw, ruch?
„Sisterhood” wydaje się doskonałym
tego zalążkiem.
Kiedyś razem z Manuelą Gretkowską
chciałam coś takiego zrobić. Ale to też
wykluczenie. A ja lubię mężczyzn i wierzę
w ich potencjał.

 „Kayah na barykady!” – to brzmi moty-

z kobietami, zarówno w studiu nagrań,
na scenie, jak i w firmie?
Pracuje mi się świetnie z ludźmi kreatywnymi, rozumiejącymi koncept, elastycznymi, pracowitymi, lojalnymi. Fajnymi… Bez
względu na płeć. Choć w moim Kayaxie jest
np. więcej babeczek, ale tak wyszło, nie
było to jakieś odgórne założenie.

 Zdarza się czasami tak, że zanim podejmiesz się jakiejkolwiek współpracy, zastanawiasz się, czy łatwo będzie dzielić
sukces, o ile oczywiście taki się pojawi?
Trudno mi się nawet odnieść do tego pytania, bo nigdy nie przeszło mi ono przez
myśl. Jeśli ktoś wpada na świetny pomysł
i jest kreatywny, to zbiera plony. Jest wielką
przyjemnością, kiedy można być tego częścią. Oby sukcesy zdarzały się częściej i jak
największej liczbie osób!

 Pytam, ponieważ kilkakrotnie słyszałem,
że taka czy inna artystka nie chce np. nagrywać duetów ani razem występować

kie znaczenie mają dla ciebie media
społecznościowe? Większość z nas używa ich całkiem spontanicznie, a czy dla
ciebie to forma kontaktu z fanami, czy
może maszyna do reklamy i promocji
konkretnych pomysłów i projektów?
To nieoceniony kontakt, ale także i promocja, a raczej szybka i prosta komunikacja
tego, co się u mnie dzieje, do osób, które
moja twórczość inspiruje i które chcą być
na bieżąco. Ale nie oddycham tym, jeśli o to
chodzi. Korzystam, bo idę z duchem czasu.
Prawdziwe życie jest w domu.

 Na koniec chciałem cię spytać może nie-

co przekornie. Mija 20 lat od premiery „JakaJaKayah”. Czy tamta Kayah się
zmieniła? JakaTyDzisiajKayah?
Starsza (śmiech). Doświadczona na każdym
polu. I świadoma. Myślę, że to jest słowo
klucz. I ciągle w procesie zmiany. A jaka
będę, jeśli będę?

 Dziękuję za rozmowę.

Fot. archwiwum Kayah

że świat wcale nie jest taki zły. Nie wolno
zapominać, że kiedy na bazarze oferują mi
– TEJ KAYAH – fajne pomidorki, ja tym pomidorkiem mogę na koncercie dostać po
głowie. To ryzyko zawodowe.

www.elabouti.com
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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)

Są takie chwile w moim wieczornym czytaniu, kiedy drży mi głos,
a słowa zastygają w ustach. Gdy czuję cały ich ciężar. Nie wiem, czy
książki (szczególnie te dla dzieci) można jednoznacznie podzielić na
dobre i na złe. Warte i niewarte lektury.
Wiem jednak z całą pewnością, że można
wyodrębnić spośród nich te, które potraﬁą wyzwolić emocje i rozbudzić uczucia.
Niełatwa to sprawa, by zachwycić słowem
w dzisiejszym świecie szybkich obrazów.
Bracia Lwie Serce to śmiertelnie chory
Karol (zwany Sucharkiem) i jego starszy brat Jonatan. Gdy Karol dowiaduje
się o czekającej go nieuchronnie rychłej
śmierci, znajduje pocieszenie w opowieściach brata o krainie Nangijali – miejscu,
w którym spotkają się po śmierci, gdzie
Sucharek będzie zdrowym i silnym chłopcem. Jednak wbrew
przewidywaniom to Jonatan ginie jako pierwszy, ratując swojego
młodszego brata z pożaru. Po kilku miesiącach Karol dołącza do
niego w krainie Nangijali. I faktycznie jest tam zdrowy i silny, a Jonatan czeka na niego w domu Braci Lwie Serce, jak odtąd będą
nazywani. Czeka ich wiele przygód – trudnych i niebezpiecznych.
Muszą uratować Dolinę Wiśni, w której mieszkają, i ruszyć na pomoc mieszkańcom Doliny Dzikich Róż, by uwolnić ich spod panowania okrutnego Tengila.
Książka Astrid Lindgren tuż po ukazaniu się drukiem spotkała się
z falą krytyki – niestandardowe podejście do przedstawienia tematu
śmierci stało się przyczyna ataków na autorkę. A „Bracia Lwie Serce”

Moi synowie byli bardzo poruszeni wspólną lekturą.
„A ty też tam będziesz na nas, mamo, czekała w tej Nangijali?” –
zapytał Wiktor (6), kiedy przykrywałam go kołdrą po skończonej
lekturze. Oczywiście, synku.

„Mężczyzna i Kobieta zbudowali dom. (…) Szykowali ten kawałeczek
świata, by stał się dobrym miejscem na szczęśliwe dzieciństwo, ale
dziecka ciągle nie mieli i martwili się tym bardzo. (…) Kobieta i Mężczyzna zrozumieli – ich dziecko urodziło się całkiem innym rodzicom”.
Kobieta i Mężczyzna wyruszają więc na
poszukiwanie dziecka. Odnajdują swojego Jeża w sierocińcu. I wiedzą już, że nie
mogą chłopca w tym miejscu zostawić, że
staną się za niego odpowiedzialni.
„Jeż” to książka o trudnej i ważnej decyzji,
jaką jest adopcja dziecka. Napisana krótkimi
zdaniami, bez egzaltacji i zbędnego patosu.
Opowieść o tym, jak miłość potraﬁ zmienić
świat. Mimo pragnień rodziców, by świat
dziecka wolny był od jakichkolwiek trosk
i kłopotów, dzieciństwo pełne jest trudnych
wydarzeń. Myślę, że łatwiej jest wszystkim, jeśli dziecko ma szansę
o trudnych sprawach porozmawiać najpierw z bliskimi mu osobami.
Nas książka poruszyła. Wszystkich. Długo jeszcze, mimo później pory,
rozmawialiśmy z dziećmi o kolcach chłopca-Jeża. Skąd biorą się w nas
zranienia? I czy wszyscy mogą mieć spokojne i bezpieczne dzieciństwo?

Największą dla mnie wartością wspólnego czytania z dziećmi jest szansa na spotkanie się z tematami, na które
zazwyczaj nie mamy szansy porozmawiać. Codzienne życie pełne jest absorbujących wydarzeń, lekcji, zajęć
i obowiązków. Nie starcza nam czasu na reﬂeksję i rozmowę o sprawach ważnych. Obie dzisiejsze lektury
inspirują do rozmów na tematy trudne, do poszukiwania niełatwych odpowiedzi na niecodzienne pytania.
Z pewnością pozwolą na dłuższą reﬂeksję o sprawach istotnych i niejednoznacznych. Gorąco zachęcam rodziców dzieci 6+ do wspólnej lektury „Jeża”. Na „Braci Lwie Serce” można jeszcze chwilę poczekać. Ale czy
w dzisiejszych czasach istnieją jeszcze tematy, od których wolne jest dzieciństwo?
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Rys. Freepik

Czy o śmierci można rozmawiać z dziećmi? Czy należy z nimi o tym
rozmawiać? I jak?

to przede wszystkim opowieść o braterskiej miłości, o człowieczeństwie i o ludzkiej godności. O wielkich uczuciach przekładających się
na codzienne życie i prozaiczne wydarzenia.
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„Zakup jednej rzeczy prowadzi
do zakupu kolejnej” – te słowa
J.J. Diderota mogą być mottem
współczesnego konsumpcjonizmu. Facebookowa akcja „Nie kupię nowych ubrań przez cały rok
2020”, rozpoczęta przez ekologicznie zaangażowaną fotografkę
Sylwię Pietrygę, ma coraz więcej
zwolenników. Czy całkowita rezygnacja z kupowania nowych ubrań
ma sens? Czy pozwoli zmniejszyć
zanieczyszczenie Ziemi?

Według Eurostatu przeciętny Europejczyk
wydaje na ubrania 800 euro rocznie. Polak
tylko 300 euro, czyli 1300 zł, co oczywiście
jest ściśle skorelowane z zarobkami. Najwięcej ubrań kupują mieszkańcy Wielkiej
Brytanii – 50 sztuk rocznie. Ile ubrań w ciągu roku nabywa każdy z nas?
Współczesna moda szybko się zmienia. Dlatego nawet markowe rzeczy są robione z poliestru i szyte byle jak. Nie są bardzo drogie ani
dobrej jakości – swetry często mechacą się po
kilku praniach, a bluzki kurczą lub rozciągają.

OLBRZYMIE KOSZTY PRODUKCJI
Do wyprodukowania jednego bawełnianego T-shirtu trzeba zużyć ok. 2700 litrów
wody. A jeśli w dodatku ma mieć jakiś kolor, to tkaninę należy nasączyć dziesiątkami chemikaliów, mniej więcej 3 kg na 1
kg bawełny. Para dżinsów to ok. 10 tys.
litrów wody. Mieszkaniec dużego miasta
w Polsce zużywa miesięcznie przeciętnie
3 tys. litrów wody, więc łatwo przeliczyć,
jakim kosztem cieszymy się z nowego
ubraniowego zakupu. Do tego dochodzi
intensywna eksploatacja pól uprawnych
na potrzeby bawełny.

W kolejnym sezonie trend będzie inny, więc
nie ma sensu używać dobrych materiałów do
ich produkcji. Aby być modnym, trzeba kupić
kolejny zestaw ubrań, a te sprzed kilku miesięcy najczęściej lądują w koszu na śmieci.
By wyrwać się z kręgu konsumpcjonizmu
oraz przez szacunek dla planety ludzie podejmują więc decyzję o niekupowaniu ubrań
– całkowitym lub na okres próbny. Zaopatrują się tylko w potrzebne rzeczy – bieliznę,
buty. Pozwalają sobie jedynie na ubrania
z drugiej ręki albo w ramach wymiany.

Ponieważ fabryki odzieży znajdują się najczęściej w Bangladeszu, Pakistanie czy
Chinach, to transport wyprodukowanych
ubiorów przyczynia się do emisji ogromnych ilości CO2. Przemysł odzieżowy jest
jego trzecim najpoważniejszym emitentem
na świecie. Barwniki i chemikalia używane
do produkcji ubrań spływają do rzek, zanieczyszczają glebę i powietrze, przyczyniając
się do dewastacji środowiska naturalnego. A to jeszcze nie koniec przewin branży
tekstylnej. Zła sytuacji pracowników, czyli
niskie pensje oraz ciężkie warunki pracy,
także osób nieletnich, to norma.

Problemem jest tu skala produkcji i zakupów ubrań oraz krótki żywot odzieży związany z fast fashion. Chodzi o to, że dziś
nowe kolekcje trafiają do sklepów nie co
kilka miesięcy, lecz co kilka tygodni. To
sprawia, że ubrania przestają być modne
już po kilku tygodniach od pojawienia się
w sprzedaży. By być na czasie, trzeba wciąż
kupować nowe, więc markom nie opłaca
się produkować rzeczy dobrych gatunkowo. Większość odzieży jest więc dziś bardzo niskiej jakości. Dlatego też rosną góry
nikomu niepotrzebnych ubrań, które zanim
się zużyją, trafiają na śmietnik. Amerykanie
pozbywają się aż 16 mln ton ubrań rocznie.
Jednocześnie bardzo dużo osób na świecie nie ma w czym chodzić. Na tym polega
największy paradoks zjawiska fast fashion.
Niewielki procent wyrzucanych ubrań poddawany jest recyclingowi. Dawniej ubrania
były lepszej jakości, więc na przykład te wykonane z bawełniany można było przerobić
na ścierki. Poliestrowe nie nadadzą się do
niczego. Są więc spalane.
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ZATRUDNIAMY

TITRES SERVICES

Osoby chcące zwiększyć swój etat
Osoby mające prawo do zasiłku (chômage,
CPAS) oraz kartę ACTIVA
OFERUJEMY:
• Umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze
25-38 godzin tygodniowo
• Większość pracy na terenie Brukseli
• Satysfakcjonujące warunki zatrudnienia
CV prosimy wysyłać na adres e-mail: info@optimaservice.be
* Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie wybranym kandydatom

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

Wyrwanie się z macek konsumpcjonizmu
nie jest prostą rzeczą także dlatego, że kupowanie wiąże się z emocjami. Zakup nowej
bluzki czy butów nie wypływa tylko z potrzeby, ale często z chęci poprawienia sobie
nastroju. Kupujemy także pod wpływem
impulsu – jakaś rzecz tak nam się spodoba, że musimy ją mieć i nie myślimy wtedy
logicznie, czy do nas pasuje lub czy będzie
pasowała do reszty naszej garderoby.

nie tylko kupno ubrań, ale i konsumpcję
wszystkich rzeczy, z których korzysta współczesny człowiek (loty, korzystanie z internetu, itd.) Przy produkcji miliardów sztuk
odzieży rocznie efekt akcji będzie zauważalny. Jeśli nastąpią jakieś zmiany, to będą
one dość powolnie i nie wiadomo, w jakim
kierunku pójdą. Czy jesteśmy na przykład
gotowi na podwyżkę cen ubrań?

Księżna Kate na gali BAFTA, czyli nagród
Magnesem przyciągającym klientów do
przyznawanych przez Brytyjską Akademię
sklepów są przeceny i wyprzedaże, które
Filmową, była ubrana w biało-złotą kreację
organizowane są coraz częściej, i to w ciągu
marki Alexander McQueen, w której po raz
całego roku. A ponadto blogerki i blogerzy
pierwszy wystąpiła w 2012 roku podczas
modowi, nie wspominając o celebrytach
oﬁcjalnej wizyty w Malezji. Organizatorzy
czy aktorkach, pokazują się
festiwalu zachęcali
co rusz w ubraniach z nojego uczestników do
NALEŻAŁOBY WIĘC
wych kolekcji. Tysiące osób
p ro m owa n i a m o d y
ZMIENIĆ SWOJE NAWYKI
śledzi ich strony i podąża za
według zasad zrówI W RAMACH POPRAWY
ich zaleceniami, chcąc tak
noważonego rozwoju,
SAMOPOCZUCIA
samo wyglądać. Przyzwym.in. właśnie poprzez
czajeni do regularnej zmiazałożenie tej samej styZAMIAST UDAĆ SIĘ DO
ny stylu i posiadania modlizacji kolejny raz. Aktor
GALERII HANDLOWEJ
nego looku, młodzi ludzie
Joaquin Phoenix, wcie– PÓJŚĆ NA SPACER,
nie będą chodzić w ubralający się w najnowDO KINA LUB NA KAWĘ
niach uważanych za obciaszym filmie w rolę JoZ PRZYJACIÓŁKAMI.
chowe, bo niemodne. Takkera, przez cały sezon
że wiele kobiet i mężczyzn
przyznawania nagród
uzależnionych jest od kupowania ubrań i dla
ﬁlmowych występuje w tym samym garninich zupełny „odwyk” byłby równie trudny,
turze od Stelli McCartney. W Polsce aktorka
jak dla każdej osoby uzależnionej. NależałoOlga Bołądź skierowała wyzwanie do koleby więc zmienić swoje nawyki i w ramach
żanek po fachu, by pokazywać się w tych
poprawy samopoczucia zamiast udać się do
samych kreacjach na różnych imprezach.
galerii handlowej – pójść na spacer, do kina
Sama dała przykład, zakładając tę samą sulub na kawę z przyjaciółkami.
kienkę na kolejną galę. Wyzwanie związane
z niekupowaniem ubrań podjęły znane Polki – Anna Czartoryska-Niemczycka, Sylwia
Chutnik, Joanna Bator i Grażyna Plebanek.
Do nich dołączają zwykłe dziewczyny i koPrezes marki H&M w reakcji na głosy osób
biety. W sieci zaczynają się pojawiać pierwzapowiadających powstrzymanie się od kusze relacje z „ubraniowego odwyku” i podpowania ubrań stwierdził, że ograniczenie
powiedzi, jak w nim wytrwać.
zakupów w branży odzieżowej może mieć
„niewielki wpływ na środowisko, ale będzie
miało przerażające konsekwencje społeczne”. Czyli że ekologiczne podejście do konsumpcji może być zagrożeniem dla miejsc
pracy. Czy mówiąc to, miał na myśli tylko
Nie tylko nie będziemy ich mieć w szaﬁe,
swoje interesy, czyli milionowe zarobki?
ale przede wszystkim nie wydamy na nie
A może jednak ma trochę racji?
pieniędzy. Nie będziemy musieli ich prać
i prasować. A to przyniesie nam wymierSceptycy akcji wskazują na możliwe nieną oszczędność, bo zużyjemy mniej prądu,
korzystne konsekwencje dla gospodarki –
więc też mniej za niego zapłacimy. Piemniejszy popyt to mniej pieniędzy na rynniądze w ten sposób „zarobione” można
ku. I dodają, że inne działy przemysłu oraz
przeznaczyć na inne cele – wyjazdy, drobne
produkcja żywności też powodują duże zaremonty, wyjścia z przyjaciółmi, opłacenie
nieczyszczenia. Należałoby więc ograniczyć
kursu językowego itp. Przez takie działanie
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nasz wpływ – negatywny – na środowisko
naturalne będzie mniejszy, choć trudno to
dokładniej oszacować. Jeśliby akcja przyjęła
bardziej masowy charakter i dotyczyła także innych dziedzin naszego życia, wpłynęłoby to być może na poprawę stanu natury.
Jednak ubrania, których nie kupią uczestnicy akcji, są już wyprodukowane i trafią
do sklepów. Byłoby idealnie, gdyby mogły
zostać oddane tym, którzy naprawdę ich
potrzebują. Niestety nasz świat jest zbudowany na nierównowadze, więc tysiące ludzi
chodzą w jednym ubraniu raz lub kilka razy,
a miliony mają po kilka sztuk garderoby
przez lata. Tak więc niesprzedana odzież
traﬁ na wysypisko śmieci lub do spalarni.
Możemy spróbować temu zapobiec, starając się poddać recyclingowi, czyli ponownemu użyciu, jak najwięcej ubrań, których
nie potrzebujemy. Istnieje na to kilka sposobów. Niechciane ubrania można oddać
potrzebującym – komuś z rodziny, przyjaciołom lub w ramach akcji charytatywnych
osobom biednym. Coraz częściej także sklepy z odzieżą prowadzą akcje polegające na
oddawaniu niepotrzebnych ubrań w zamian
za zniżki na zakup nowej odzieży. Można
też zostawić ubrania w specjalnych kontenerach, z których traﬁą do second-handów
lub osób potrzebujących.
Niektórzy proponują, by zmienić nieco
przewodnią myśl akcji na hasło – „Kupuję tylko to, co niezbędne” albo „Kupuję
mniej, ale rzeczy dobre gatunkowo”. Wtedy
uczestników mogłoby być więcej, bo przez
rok można powstrzymać się od kupowania
ubrań, ale w dłuższej perspektywie nie jest
to realne. Na pewno akcja tego typu jest
potrzebna, by zwiększyć świadomość kupujących i skłonić ich do reﬂeksji nad współczesnym konsumpcjonizmem oraz jego
wpływem na nasze życie i całą planetę.
Sylwia Maj
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Światowy Dzień Drzemki w Pracy
Wskaźnikiem wyspania dziecka jest jego dobry humor. Jeśli maluch jest znużony lub rozdrażniony,
z całą pewnością potrzebuje więcej snu. Czas wypoczynku potrzebny do prawidłowego funkcjonowania ulega skróceniu wraz z wiekiem, a optymalna ilość snu różni się u poszczególnych osób,
niemniej jednak nie istnieje ani dolna, ani górna granica wieku, kiedy powinniśmy zrezygnować
z drzemek w ciągu dnia. I to jest informacja, którą możesz śmiało zaserwować swojemu chlebodawcy 12 marca, kiedy to rokrocznie na całym świecie obchodzi się Światowy Dzień Drzemki w Pracy.

ZDEFINIUJ
Sen jako podstawowa potrzeba organizmu jest niezbędny do życia i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych. To
stan czynnościowy ośrodkowego układu
nerwowego, pojawiający się i przemijający w rytmie dobowym. Podczas snu
dochodzi do zaprzestania aktywności
ruchowej, utraty świadomego kontaktu
z otoczeniem i zmniejszonej reaktywności na bodźce zewnętrzne, ale zachowana
jest nadal aktywność układu nerwowego,
która podlega rytmicznym zmianom. Fizjologiczny sen charakteryzuje się pełną
odwracalnością, czyli możliwością powrotu do stanu czuwania pod wpływem czynników zewnętrznych.
Rytm zapadania w sen jest regulowany
poprzez natężenie światła. Zaleca się, by
w ciągu dnia przebywać w jasno oświetlonych pomieszczeniach i jak najwięcej czasu
spędzać na zewnątrz. Wieczorem natomiast taka ekspozycja nie jest wskazana,
zwłaszcza na światło o barwie niebieskiej,
które emitują monitory komputerów, telewizorów czy telefonów komórkowych
(światło niebieskie oszukuje mózg, wysyłając komunikat, że pora wstawać!). Ciemność to wskazówka dla organizmu, kiedy
nadchodzi pora na sen. Jednak w dobie
sztucznego oświetlenia i nawału bodźców
z zewnątrz trudno budzić się i wstawać
wraz ze słońcem.
Nasz organizm to zbiór zasad i zależności
przyczynowo-skutkowych, wobec czego każde odstępstwo od normy w jednej
dziedzinie życia ma odbicie w drugiej. Sen
wpływa na regenerację, pamięć, odporność i gospodarkę hormonalną (w tym na
kwestię prawidłowej masy ciała). Odejście
od naturalnego rytmu dnia i nocy przyczynia się często do destabilizacji emocjonal-
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nej, wielu dolegliwości zdrowotnych oraz
do zaburzeń snu. Już jedna nieprzespana
noc wpływa na zmącenie nastroju, spadek sił witalnych i dekoncentrację uwagi;
spowalnia reakcje, powoduje obniżenie
zdolności kreatywnego myślenia i utrudnia
podejmowanie decyzji. Tymczasem ciąg
nieprzespanych nocy doprowadza do zaburzeń funkcji poznawczych, do halucynacji,
psychoz, stanów paranoidalnych, depresji,
a nawet nowotworów.

SPRECYZUJ
O ile małe dziecko potrafi zasnąć dosłownie wszędzie (na krześle, na podłodze,
w samochodzie i w autobusie; w ramionach opiekuna czy podczas imprezy urodzinowej), o tyle dorosłemu taka forma
odpoczynku nie uszłaby płazem. Wyjątek
stanowią Japończycy narażeni na permanentny brak snu z uwagi na dalekie dojazdy do pracy oraz pracoholizm, dla których

inemuri (z jap. ‘drzemka’) jest nieodzownym elementem życia. Bez skrępowania
uderzają w kimono w metrze, w pociągu
czy nad klawiaturą.
Eksperci medycyny snu wyodrębniają trzy
rodzaje drzemek, w zależności od indywidualnych potrzeb: jako uzupełnienie niedoborów snu, jako „zapas” przed planowaną
zarwaną nocą lub jako forma przyjemności.
Warto więc w ciągu dnia zaplanować sobie
tzw. power nap. Termin ten został ukuty
przez dr. Jamesa B. Maasa, badacza snu
i autora książki „Power Sleep”. Według niego power nap to bardzo krótka drzemka,
trwająca nie dłużej niż dwadzieścia minut,
składająca się wyłącznie ze snu w fazie drugiej (jest ich pięć).
Czas jest tu nie bez znaczenia. Według badań zalety krótkich (od 5 do 15 minut) drzemek są natychmiastowe, podczas gdy dłuższe (powyżej 30 minut) wprowadzają nas
w głębsze stadia snu, utrudniając powrót

Po co wozić czeki do biura?
IKR&M AGI

Nasz kurier odbierze je od Ciebie.

titres services

OFERUJEMY:
€12,50 DLA OSÓB Z PEŁNYM ETATEM (38H)
ODBIÓR CZEKÓW Z DOMU PRZEZ NASZEGO KURIERA
OD 25 GODZIN, NA TERENIE BRUKSELI I OKOLIC
100% ZWROT KOSZTÓW TRANSPORTU,
ZWROTY ZA UBRANIA, ZWROTY ZA CZYSZCZENIE UBRAŃ,
ZWROTY ZA PARKING, ZWROTY ZA TELEFON (OK. €7 ZA
KAŻDY PRZEPRACOWANY DZIEŃ)
POMOC W ZNALEZIENIU PRACY,
ZAPEŁNIENIE PLANINGU (SZEROKI WACHLARZ KLIENTÓW),
PRACE PODCZAS NIEOBECNOŚCI KLIENTA (ZASTĘPSTWA),
POMOC ADMINISTRACYJNĄ PRZY RODZINNYM ORAZ
UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

WWW.IKRMAGI.COM | 02 735 64 94
RUE COLONEL BOURG 22, 1030 SCHAERBEEK

BIURO KSIĘGOW E
VA NDENHEEDE

POMAGAMY KLIENTOM W PODEJMOWANIU
MĄDRYCH DECYZJI JUŻ OD 1997 ROKU.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY
• Zakł ad anie d ział alności g osp od arczych i fi rm .
• Peł na księg ow ość: rozliczanie d eklaracji TVA ,
Inrt aco m , list ing , rozliczenia p od at kow e.
• Przew id yw ania p od at kow e.
• SMS z w ynikiem p o każd ym rozliczeniu.
• Weryfi kacja p o d w ykonaw ców z art . 30 b is.

• Deklaracje p od at kow e d la nie rezyd ent ów.
• Skł ad anie p ism ad m inist racyjnych: rozkł ad anie
na rat y, o um orzenie od set ek, p rośby o
um o rzenie kar.
• Zg ł aszanie LIMOSY d la fi rm p o lskich.
• Zg ł aszanie b ud ow y z art . 30 b is.

Rue Colonel Bourg 22, 1030 Bruxelles
Rzo sinska Izab ela
0 4 94 625 938
0 2/ 735 64 94
izakontakt1@gmail.com

Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online
pod adresem www.izarz.com
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do pełnej sprawności umysłowej, i choć
w ciągu następnych kilku godzin poprawiają znacząco funkcje poznawcze, to jednak
zaburzają sen nocny (uwaga: z podobnych
względów unikać drzemania powinny osoby, które cierpią na bezsenność!). Naukow-

Refleksyjni pracodawcy już od dawna
myślą nad aranżacją stref relaksu w przestrzeniach biurowych. Chińczykom prawo do drzemki gwarantuje konstytucja,
a wielkie koncerny (Google czy Nike) nie
kręcą nosem, gdy ktoś zaszyje się w fote-

Na popołudniową sjestę decydują się Grecy, Włosi i Hiszpanie. I nie chodzi tu o wielogodzinne lenistwo, które de facto daje
efekt odwrotny do zamierzonego, ale o zaplanowany i celowy odpoczynek w ciągu
dnia. Wielokrotnie oddalamy się z miejsca
pracy na tzw. dymka, wkręcamy się w biurowe ploty ze współpracownikami, zaszywamy w toalecie, skrolując na smartfonie
nic niewnoszące w życie wiadomości, lub
przeciągamy lunch do nieprzyzwoitych
godzin popołudniowych. Tymczasem tak
nieefektywnie potraktowany czas możemy zastąpić power nap, która w założeniu
ma zwiększyć naszą wydolność w każdej
dziedzinie życia. To od nas zależy, jak wykorzystamy przerwę w pracy.

POŁĄCZ

cy z NASA wyliczyli, że optymalna drzemka
powinna trwać nie dłużej niż 26 minut i odbywać się sześć godzin po przebudzeniu, ale
nie później niż cztery godziny przed położeniem się w nocy spać. Krótka drzemka jest
zatem bezpieczniejsza. Co ważne, organizm
przyzwyczaja się do naszych nawyków, więc
konsekwentne drzemanie o tej samej porze
dnia przynosi najlepsze rezultaty.
Badania wskazują na korzystne skutki sjesty, zarówno odczuwane subiektywnie, jak
i mierzone obiektywnie. Taki stosunkowo
krótki relaks zmniejsza senność, zwiększa
skupienie, poprawia samopoczucie, regeneruje siły, wpływa na szybkość reakcji, a także
usprawnia myślenie i pobudza kreatywność.
Ponadto wypoczynek zmniejsza ryzyko
zachorowań na choroby układu krążenia,
wpływa na poziom cukru we krwi i minimalizuje poziom odczuwalnego stresu.

ZASTOSUJ
Każda firma działa jak komputer. Wiadomo
jednak, że sam sprzęt nie zadziała bez dobrego oprogramowania ani bez fachowców,
którzy wiedzą, jak ono funkcjonuje. Dobry
fachowiec jest więc na wagę złota, a żeby
działał bez zarzutu, wymaga – używając nomenklatury informatycznej – resetu.

36

GAZETKA

lu i bez zmieszania przytnie komara. Wiedzą, że przez niedospaną, a tym samą
nietwórczą i poddenerwowaną ekipę
mogą więcej stracić niż zyskać. Przemęczony pracownik jest bardziej skory do
przesadnie emocjonalnych reakcji i częściej popełnia błędy.
Nie trzeba cudów, by oddać się w objęcia
Morfeusza. Przestrzeń do dziennej regeneracji powinna być tak przemyślana, by
nie wprowadzać organizmu w błąd. Zaleca
się, by małego dziecka podczas drzemki
nie izolować od domowych odgłosów i nie
zaciemniać mu całkowicie pomieszczenia.
Podobne wskazówki dotyczą dorosłych –
nie ma potrzeby wskakiwania w piżamę
i zasłaniania kotary. Wystarczy odseparowany zakątek z wygodną kanapą lub bujakiem. Na skraju biurowego zgiełku i z dala
od ludzkich oczu.
Całkiem niedawno we Wrocławiu powstała Kawiarenka Snu, w której podczas
dwudziestominutowej drzemki w specjalnej chuście (podobnej do hamaku lub kokonu) możemy ukoić nerwy i naładować
wewnętrzne akumulatory. Słowo „naładować” jest tu kluczowe – jak podkreśla inicjatorka pomysłu, dzisiaj ładujemy wszystko, od telefonów po samochody, a często
zapominamy o tym, by naładować siebie.

Mała czarna daje kopniaka tylko na moment, ale skorelowana z chwilą wytchnienia działa jak petarda. Coffee nap to najnowsze odkrycie naukowców – wypij kawę
przed drzemką, a po dwudziestu minutach
zerwiesz się z miejsca niczym młody bóg.
Kofeina działa z opóźnieniem, więc nie
zakłóci zasypiania, a swoje czarodziejskie
moce ujawni dokładnie w chwili, kiedy
pora wstawać. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by w służbowej stołówce tuż
obok ekspresu do kawy zainstalować komfortowy szezlong.
Zarządzanie zasobami energetycznymi
pracowników to umiejętność podnosząca
produktywność firmy. Z punktu widzenia
szefa jest to argument nie do podważenia. Nie ma powodu do wstydu – każdy ma
prawo do chwili słabości. Nie traktujmy po
macoszemu naszego zegara biologicznego;
wsłuchajmy się w sygnały, które wysyła.
Potraktujmy więc drzemki jako potężne
narzędzie energetyczne. Sen to wartość
dodana, zwłaszcza trwający niewiele ponad kwadrans.
Dzisiejszy świat to zlepek biliona bodźców.
Od dźwięków przez zapachy do obrazów.
Nasz dysk twardy ulega przeładowaniu,
a życie w tzw. niedoczasie nie pozwala na
przetrawienie i przyswojenie wszystkich
informacji. Aby znaleźć balans, należy zaplanować czas na wyciszenie zmysłów –
dotyku, wzroku, słuchu, zapachu, smaku
i równowagi. 12 marca to idealny dzień na
zmianę nawyków. Zaserwuj swojemu pracodawcy kawę. I nakryj go kocykiem.
Sylwia Znyk
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KALENDARZ IMPREZ
5 – 8.03
TARGI KSIĄŻKI
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.flb.be
8.03
ŚWIATOWY MARSZ KOBIET W BELGII
pl. de la Monnaie, godz.14.00, Bruksela
www.marchemondialedesfemmes.be
do 8.03
BRUSELAS FLAMENCO FESTIVAL
BOZAR, 1000 Bruxelles
www.bozar.be
do 8.03
BATIBOUW 2020
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.batibouw.com
8.03
BELGIAN BASKETBALL CUP FINAL
Forest National, 1190 Bruxelles
www.forest-national.be
9.03
MISJA ZDROWE PIERSI
Lodzkie House, 1000 Bruxelles
Rezerwacja: bra@bekap.be
12 – 22.03
CIRQUE DU SOLEIL
Spektakl: Toruk Le Premier Envol
Palais des Sports d’Anvers
www.cirquedusoleil.com
13 – 15.03
MADE IN ASIA
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.madeinasia.be
14.03
MUSEUM NIGHT FEVER 2020
Specjalny wieczór brukselskich muzeów
www.museumnightfever.be
14 – 15.03
BRUSSELS DESIGN MARKET
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.designmarket.be
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19 – 29.03
UP! LE FESTIVAL DE CIRQUE(s)
www.upfestival.be
20 – 22.03
SALON BABYBOOM
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.salonbabyboom.be
21 – 23.03
KARNAWAŁ W STAVELOT
www.laetare-stavelot.be
21 – 23.03
KARNAWAŁ W HALLE
www.halattraction.be
22 – 24.03
KARNAWAŁ W LA LOUVIERE
www.carnavallalouviere.be
31.03
BLUE PLANET II – LIVE IN CONCERT
Palasi 12, 1020 Bruxelles
www.palais12.com

WYSTAWY
do 29.03.2020
CROSSROADS
Musée Art & Histoire,
1000 Bruxelles
www.artandhistory.museum
do 19.04.2020
PAUL DELVAUX
L’HOMME QUI AIMAIT LES TRAINS
Train World, 1030 Bruxelles
www.trainworld.be
do 30.08.2020
ANTARKTYDA
Muséum des Sciences Naturelles,
1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be

Polski Kosciół Ewangeliczny
w Belgii
Nie przeocz tego co
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Bóg przygotował

dla Ciebie.

Zapraszamy w każdą
niedzielę
o 15.00

4:6

Ew. Jana 1

Spotkasz ludzi, którzy doznali Bożego uzdrowienia,
którzy przeżyli Boży cud
Jezusa Chrystusa w swoim życiu.

Rue Van Ysendyck 48-50, 1030 BRUXELLES
Tłumaczymy na język: PL, NL, FR, ENG

churchofgodbe@gmail.com

O kobietach źle

ocenianych w historii

Były zupełnie normalnymi kobietami, nie lepszymi ani nie gorszymi
niż inne przedstawicielki płci pięknej w ich czasach. Ale to właśnie
one zapisały się w powszechnej
świadomości w bardzo negatywny
sposób. Nie bardzo wiadomo, dlaczego właśnie do nich przylgnęła
czarna legenda. Na szczęście dziś
można pokazać ich prawdziwe oblicze – jakże różne od tego, jakim
je obdarzyli ich współcześni, a za
nimi całe zastępy pokoleń.

NIE MAJĄ CHLEBA?
NIECH JEDZĄ CIASTKA!
Takie właśnie zdania miały
paść z ust Marii Antoniny na przekazaną
jej informację, że
lud Paryża głoduje,
bo nie ma chleba.
Ta wypowiedź zaciążyła na wizerunku królowej, czyniąc
z niej przez wieki
symbol osoby całkowicie oderwanej od
rzeczywistości, niewrażliwej na los poddanych oraz
dość głupiutkiej i zupełnie aroganckiej. Do dzisiaj wiele ludzi kojarzy ją właśnie z tym stwierdzeniem. Jednak historia
wyglądała zgoła inaczej – nie ma żadnych
dowodów, że Maria Antonina kiedykolwiek
wypowiedziała te słowa. Powyższe zdania,
jednak bez wskazania imienia konkretnej
osoby, zapisał w swoich „Wyznaniach”
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Jean Jacques Rousseau. Problem w tym,
że powstały one, kiedy Maria Antonina nie
była jeszcze nawet żoną przyszłego króla
Francji. Co prawda jednak „Wyznania” wydane zostały w czasie, gdy słowa te można
było już zapisać na konto młodej królowej.
Jako Austriaczka nie była lubiana we Francji, więc przypisanie jej tej wypowiedzi
przyszło łatwo. Słowa te są jednak raczej
autorstwa Marii Teresy (też Austriaczki),
żony króla Ludwika XIV. Czasami przypisuje się je nawet Marii Leszczyńskiej.
Dlaczego więc przylgnęły właśnie do
Marii Antoniny? Była powszechnie krytykowana i sama dziwiła się, skąd brała
się tak wielka do niej niechęć. Wydana
w wieku 15 lat za mąż za przyszłego króla
Francji Ludwika XVI, musiała się poddać
rygorom francuskiego dworu. Każde jej
zachowanie było obserwowane i oceniane, zazwyczaj negatywnie. Gdy ubierała
się w drogie suknie i klejnoty oraz wyprawiała wystawne przyjęcia, zarzucano jej
próżność, rozrzutność i trwonienie państwowego majątku. Przezywano ją nawet
Madame Déficit. Gdy zaś zakładała proste stroje i odpoczywała na łonie natury
w stworzonej dla niej specjalnie wiosce
lub gdy zabierała głos w sprawach politycznych, wywoływała zgorszenie lub
obojętność. Pisano na jej temat pamflety,
a nawet tworzono pornograficzne grafiki.
Choć to nie ona była winna biedzie społeczeństwa francuskiego wyniszczonego
wojnami i rozgrywkami możnowładców
o władzę, to właśnie ją – jako cudzoziemkę – można było obarczać winą za wszystko, co złe. Uczyniono z niej kozła ofiarnego i stracono na gilotynie, nie szczędząc
jej upokorzeń. Nieczyste sumienia jej
przeciwników każą nam nadal wierzyć, że
była nieczuła i zła.

ZŁOŚNICA I WYRODNA CÓRKA
Maria Callas była światowej sławy diwą operową. Miała niesamowity głos (trzy oktawy)
i talent aktorski,
które sprawiały, że
widownia, oglądając
ją, płakała. Zapisała się jednak w powszechnej świadomości jako kapryśna
gwiazda, podstępna kochanka i wyrodna córka.
By zrozumieć ją jako człowieka, trzeba poznać szczegóły jej życia.
Odrzucona przez matkę zaraz po narodzinach, wzbudziła jej zainteresowanie
dopiero, gdy okazało się, że ma talent do
śpiewu. Musiała więc katorżniczo ćwiczyć
w nieogrzewanym pokoju całe dnie. Apodyktyczna matka, która odeszła od męża,
wykorzystywała także starszą córkę, by
zapewnić utrzymanie rodzinie – uczyniła
z niej kochankę bogatego młodzieńca, nie
zwracając uwagi na jej protesty.
Gdy sławna i bogata Maria Callas miała wystąpić w Metropolitan Opera, matka udzieliła wywiadu, w którym żaliła się na niedobrą córkę, która nie chciała jej wesprzeć
sumą 100 dolarów. Wybuchła afera i wszyscy potępili Callas, nie zdając sobie sprawy, że prawda wyglądała zgoła inaczej. Co
prawda Maria nie utrzymywała kontaktów
z matką, ale od wielu lat zapewniała jej stałą pensję. Owszem, przyjmowała hołdy od
najbogatszego Greka, Arystotelesa Onassisa, i stała się jego kochanką. Ale to właśnie przy nim czuła się spełnioną kobietą.
Bo ta sławna i podziwiana diwa operowa
widziała w sobie nadal grubą i nieatrakcyjną nastolatkę. Za romans zapłaciła ogrom-
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(NIE)ZBRODNICZA LUKRECJA
Lukrecja Borgia przeszła
do historii jako rozpustnica i trucicielka.
Przypisywano jej
utrzymywanie intymnych kontaktów z ojcem i bratem oraz posługiwanie się trucizną
w celu pozbywania
się mężów i kochanków. Czarną legendę
utrwaliły dzieła literackie
i muzyczne (Dumas ojciec,
Hugo, Donizetti). Jednak taki obraz Lukrecji jest fałszywy, a przypisywane jej trucicielstwo stosowane było w jej rodzinie nie
przez nią, ale przez jej ojca i brata. Po prostu urodziła się w takiej rodzinie i w takich
czasach, kiedy jako córka i kobieta służyła
swemu ojcu i braciom do celów politycznych, a zbrodnie i występki członków jej
rodziny odbiły się na jej reputacji.
Była córką kardynała Rodrigo Borgii, który
został papieżem Aleksandrem VI. We Włoszech doby odrodzenia posiadanie dzieci
przez duchownych, w tym papieży, nie było
czymś wyjątkowym. Poza tym była bardzo
piękną dziewczyną, złotowłosą i o delikatnej urodzie, więc stanowiła kartę przetargową w celu zawieranych przez rodzinę
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Lukrecja Borgia tak naprawdę była dobrą
matką, opiekuńczą i hojną gospodynią,
opiekunką artystów oraz bardzo pobożną
osobą. Zachowało się kilkaset listów pisanych jej ręką – w nich zawarty jest obraz kobiety wrażliwej i skromnej. Trzecie
małżeństwo, z księciem Ferrary Alfonsem
d’Este, było bardziej udane. Lukrecja władała księstwem pod nieobecność swojego
męża, doceniano jej mądrość i oddanie.
Wychowana w luksusie, lubiła otaczać się
drogimi przedmiotami, lecz potrafiła także
sprzedać swoje klejnoty, by nakarmić biednych. By uchronić zubożałe w trakcie wojny rodziny, zainspirowana listami świętych
Katarzyny i Bernardyna ze Sieny, powołała
banki pobożne, udzielające nieoprocentowanych pożyczek. W 1518 r. wstąpiła do
trzeciego zakonu franciszkańskiego (tercjarzy). Umierała jako pobożna osoba; po
jej śmierci okazało się, że nosiła włosienicę. Nie była święta – wiadomo o jej pozamałżeńskich romansach, ale na pewno nie
można o niej powiedzieć, że była rozpustną
trucicielką, a właśnie taka czarna legenda
przetrwała do naszych czasów. Warto więc
spojrzeć na jej prawdziwy portret.

KRÓLOWA BONA SFORZA
Młoda żona Zygmunta I Starego w polskiej
historii zapisała się jako despotyczna Włoszka wprowadzająca cudzoziemskie obyczaje, a do tego trucicielka. Oskarżano ją
o usuwanie z tego świata osób, których nie
lubiła – miała otruć obie żony swego syna
Zygmunta Augusta: Barbarę Radziwiłłównę
i Elżbietę Habsburżankę. Obok przywiezionej przez siebie włoszczyzny (to też zresztą nieprawda) miała sadzić w wawelskich
ogrodach trujący tojad. Czarny PR był zasługą osób związanych z habsburskim dworem.
Potem zaś został utrwalony w powieściach

J.I. Kraszewskiego, który
odmalowuje bardzo
niekorzystny obraz
królowej jako osoby bezwzględnej
i przewrotnej, niecofającej się przed
niczym, by osiągnąć
swoje cele. Na dodatek zachowane
obrazy przedstawiają
Bonę jako starą, otyłą
i brzydką.
Tak naprawdę historycy uważają Bonę za
jedną z najwybitniejszych polskich królowych. Przybyła do Polski jako młoda kobieta o olśniewającej urodzie, którą zachowała aż do śmierci. Była też niezwykle bystra
oraz gruntownie wykształcona – znała na
pamięć utwory Horacego i Cycerona, grała
na kilku instrumentach. Posiadała również
zmysł praktyczny. Chciała i umiała rządzić.
A robiła to dla większej chwały polskiego
królestwa i dynastii Jagiellonów. Drugie
dziesięciolecie jej pobytu w Polsce określa
się nawet mianem współrządów Zygmunta
Starego i Bony. Niezwykle ambitna – doprowadziła do wybrania na króla swego
syna jeszcze za życia jego ojca.
Królewskie dobra były niebywale dobrze
zarządzane i przynosiły olbrzymi dochód.
Za pomocą tych pieniędzy mogła zdobywać
przychylność szlachty i obcych dworów.
Oczywiście nie wszystkim było to w smak.
Zdecydowanie i siła nie dodają kobietom
nawet dziś przychylności otoczenia, cóż
więc mówić o XVI wieku. Dlatego starano
się nie widzieć wielu dobrych rzeczy, które
stworzyła. Dała impuls do rozbudowy miast
i twierdz, dzięki niej powstawały mosty,
młyny, tartaki, a pustkowia zaczęły się zaludniać. Oskarżano ją o podawanie trucizny,
ale to ona sama stała się ofiarą truciciela.
Był nim jej własny dworzanin (z jej rodzinnego Bari, dokąd wróciła na starość), a właściwie agent Habsburgów. Rok przed śmiercią pożyczyła wicekrólowi Neapolu 430 tys.
złotych dukatów i to mogło wiązać się z jej
śmiercią. Jej majątek zawsze budził zawiść.
Zabrała go, wyjeżdżając z Polski, czego nie
mógł jej wybaczyć nawet własny syn. Jedna
z najbogatszych i najpotężniejszych kobiet
swojego czasu pod koniec życia darzona
była powszechną nienawiścią. Na pewno
nie była dobrą teściową ani osobą łatwą
w pożyciu. Nie zasłużyła sobie jednak na
taką śmierć i kłamliwe przeinaczenia.
Sylwia Maj

fot.wikipedia

Nigdy nie miała szczęścia w miłości –
pierwszy mąż traktował ją jak maszynkę do
zarabiania pieniędzy. Tylko na scenie była
sobą – osobą obdarzoną niesamowitym
talentem, która wzruszała widownię tak,
że nadano jej przydomek La Divina, czyli
Boska. Tu umiała walczyć o role, o kontrakty, o pieniądze. Była perfekcjonistką i wymagała profesjonalizmu od innych. To nie
wszystkim się podobało. Zawsze i wszędzie
szukała akceptacji i potwierdzenia swej
atrakcyjności, ale niestety do końca życia
jej nie znalazła. Primadonna mediolańskiej
La Scali, ikona mody, niezapomniana Violetta z „Traviaty” straciła wszystko, co kochała, nawet głos. Zmarła na zawał serca,
a być może z przedawkowania leków podawanych przez sprytną oszustkę mieniącą
się jej opiekunką.

Borgiów sojuszy. Po raz pierwszy została
wydana za mąż w wieku 13 lat – za Giovanniego Sforzę, ale układy polityczne się
zmieniły i ojciec Lukrecji doprowadził do
anulowania małżeństwa (przyczyną miała
być impotencja małżonka). Ten zemścił się
na niej okrutnie, rozsiewając plotki o jej
rzekomych kontaktach seksualnych z ojcem
i braćmi, choć ona ocaliła mu życie, uprzedzając o planach zabicia go. Drugi mąż Lukrecji, Alfons, syn księcia Neapolu, został
zabity na rozkaz jej brata Cezarego Borgii.
To właśnie on był wielokrotnym mordercą
(zabił brata, rozkazał zabić drugiego męża
swojej siostry, otruł papieskiego legata).

fot. Wikipedia

ną cenę. Oboje rozwiedli się ze swoimi
małżonkami, jednak Onassis ożenił się nie
z nią, ale z Jackie Kennedy. Callas pozostała wieczną narzeczoną, bez męża i dziecka
(które straciła).
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Samotność, poczucie wyobcowania,
brak wiary we własne siły i możliwości to uczucia, które często towarzyszą
Polkom na emigracji. Gdy dochodzi do
tego nieznajomość języka i praca poniżej posiadanych kwaliﬁkacji, poczucie własnej wartości i szczęścia spada.
„Kobiecy Challenge” to projekt, który
chce to zmienić i zmotywować Polki
mieszkające w Europie do działania.

W różnych krajach Europy organizowane
są warsztaty z cyklu „W podróży do siebie.
Między nami emigrantkami” – dla kobiet,
z udziałem ekspertów. Podczas spotkań poruszana jest tematyka rozwoju osobistego,
poszukiwania własnej drogi, odnajdywania
i budowania wewnętrznej siły oraz zdrowego stylu życia. Warsztaty to doskonała
okazja zarówno do zdobywania wiedzy, jak
i nawiązywania relacji, przyjaźni, współpracy i wzajemnego wspierania się.

Idea „Kobiecego Challenge’u” narodziła się
dwa lata temu we Frankfurcie nad Menem.
To projekt stworzony przez kobiety dla kobiet, którego celem jest inspirowanie Polek
na emigracji do samorozwoju i odkrywania
własnej mocy.

Jak mówi twórczyni projektu, Izabela Tomiczek-Pitlok: – Pragniemy zmotywować
Polki, by chciały więcej od życia, by realizowały się, spełniały marzenia i były szczęśliwe, dlatego budujemy wspierające plemię
Polek-emigrantek w całej Europie. Plemię,
które stawia na rozwój i działanie.

DZIEŃ KOBIET
8 MARCA 2020

– Cieszymy się, że łączy nas wspólna idea
pomagania kobietom i możemy liczyć na
wsparcie Polek w Belgii. Bardzo dziękuję
Sylwii Piątek, Brukselskiemu Klubowi Polek
za zaproszenie i organizację spotkania, a redakcji miesięcznika „Gazetka” za medialne
wsparcie naszej inicjatywy – mówi Izabela
Tomiczek-Pitlok.

Od godziny 9.00 do 12.30

Sylwia Piątek
Life coach

ZDROWIE
Barbara
Ceska-Szatkowska

Czy słyszałyście o brafittingu,
czyli profesjonalnym doborze
biustonosza?
Korzystałyście kiedyś z usług
brafitterki?

JEŚLI NIE, GORĄCO WAS DO
TEGO ZACHĘCAMY!

Brafitterka

INFO I REZERWACJA

0498312648
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Izabela Tomiczek-Pitlok wkrótce po raz
pierwszy zawita do Belgii, gdzie odwiedzi
Antwerpię i Brukselę. Podczas dwóch spotkań z Polkami na emigracji przybliży ideę
projektu. Life coach Sylwia Piątek zmotywuje Polki do działania, a braﬁ�erka Barbara
Ceska-Szatkowska opowie o profesjonalnym
doborze biustonosza do kształtu i wielkości
biustu oraz o jego wpływie na proﬁlaktykę
zdrowych piersi.
Na obu spotkaniach będzie możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji braﬁ�erki na osobności oraz uzyskania 5 euro
rabatu na zakup nowego biustonosza w zamian za przyniesienie starego.

ŚNIADANIE

ROZWÓJ OSOBISTY

Spotkajmy się w Antwerpii i Brukseli!

CENA 49 EURO

Dlaczego warto skorzystać z
pomocy profesjonalnej brafitterki?
Korzyści jest wiele.
Po pierwsze aspekt zdrowotny
Odpowiednio dobrany biustonosz
prostuje naszą sylwetkę, odciąża
kręgosłup, ułatwia przepływ limfy,
zapobiega zastojom i tworzeniu się
cyst w piersiach.
Po drugie aspekt estetyczny
Dobrze dopasowany biustonosz to
uniesienie biustu, nadanie mu
krągłości, wysmuklenie talii.
Odpowiednio dobrana bielizna to
także dobrze leżące ubrania.

KARTA BONUS 30 EURO

Szczegółowe informacje dotyczące obu spotkań na stronie www.kobiecychallenge.com.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja.
Osoby zainteresowane organizacją warsztatów z udziałem „Kobiecego Challenge’u”
dla Polek na emigracji na terenie Europy zachęcamy do kontaktu mailowego:
kobiecychallenge@gmail.com

Elles sans fron�ères ASBL z przytupem wkroczyły w kolejny rok działalności. A tak – 14 lutego po raz czwarty członkinie stowarzyszenia
zorganizowały nie walentynki, lecz taniec w ramach akcji One Billion
Rising – czyli tańca przeciwko przemocy, w wykonaniu co najmniej
miliarda kobiet na całym świecie. Polski tytuł „Nazywam się miliard”
świetnie oddaje ideę przyświecającą pomysłodawczyni akcji, pisarce
Eve Ensler: nazywam się tak, jak moja tańcząca obok siostra, jak ona
mogę stać się w każdej chwili oﬁarą przemocy – ale razem jest nas
miliard i zerwiemy łańcuchy.
Za rok dołącz do nas na rondzie Schumana! Daj dobry przykład koleżankom, siostrom i przede wszystkim – dzieciom obu płci. Razem z wami
będzie nas kolejny miliard osób krzyczących NIE! wobec przemocy.
Anna Kiejna

Przemoc domowa ma wiele twarzy i dotyka
kobiety i dzieci (oraz – choć o wiele rzadziej
– mężczyzn) w każdym zakątku globu. Problem przemocy między partnerami – ﬁzycznej, psychicznej i ekonomicznej – nie jest na
pewno obcy Polkom w Belgii. Na emigracji,
często bez sieci kontaktów rodziny i przyjaciół, kobietom niełatwo uzyskać pomoc
w obcym języku od istniejących już antyprzemocowych organizacji.
Wszystkie zdajemy sobie jednak sprawę
z tego, że mając odpowiednie narzędzia
i wsparcie, najlepiej w swoim języku, każda osoba może przerwać ciszę i uwolnić się
od przemocy. Jest to zazwyczaj długotrwały
proces, ale razem jesteśmy silne – i możemy przerwać zaklęty krąg.

Organizatorki Kongresów Kobiet w Brukseli
(było ich już pięć – a kolejny w listopadzie)
– stowarzyszenie Elles sans fron�ères ASBL,
we współpracy ze stowarzyszeniem Trampolina i przy wsparciu Brukselskiego Klubu
Polek – otwierają pla�ormę Elles pour elles
– Kobiety dla kobiet. Przełam ciszę. Naszym
celem jest świadczenie pomocy wszystkim
Polkom mieszkającym w Belgii, które chcą
się uwolnić od doświadczenia przemocy domowej. Nie jesteście same!
Działamy na dwóch płaszczyznach: grupowo i indywidualnie.
Będziemy prowadzić kręgi wsparcia Przerwij ciszę. Poprowadzą je liderki społeczne,
które dzięki swojemu świadectwu i doświadczeniu zaoferują wsparcie i pokażą
drogi wyjścia z przemocy.
Dzięki indywidualnym konsultacjom psychologicznym, prowadzonym przez specjalistki, Polki otrzymają narzędzia do
stawania ponownie na nogi i wiarę, że
mogą być szczęśliwe. Indywidualna pomoc
prawnicza, oferowana przez doświadczone
prawniczki, pomoże uporać się z wszelkimi formalnościami prawnymi. Wszystko to w języku polskim, aby Polki mogły
swobodnie wyrazić swoje myśli, emocje
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i potrzeby. Pla�orma Elles pour elles oferuje tym samym siłę, wsparcie i konkretną
pomoc dla wszystkich kobiet doświadczających przemocy.
Tu zwracamy się do Was, Czytelniczek i Czytelników „Gazetki”: Centrum, aby mogło
powstać i pomóc jak największej liczbie kobiet, potrzebuje różnorakiego wsparcia nas
wszystkich. Chciałabyś lub chciałbyś przyłączyć się do grupy działaczek? Napisz na
epe.bruksela@gmail.com. Możesz wspomóc Centrum ﬁnansowo? Wolontariuszki
proszą o dotacje na nr BE44 3631 5267
8545, z dopiskiem Elles pour elles. Każda
kwota ma znaczenie!

Już teraz zapraszamy na warsztaty
„Czy to jeszcze konflikt, czy już
przemoc?” – 25 kwietnia, miejsce
podamy w następnym numerze
lub na Facebooku Kongresu
Kobiet w Brukseli.
Razem jesteśmy silne! Kobiety dla kobiet!
Anna Kiejna i Patrycja Pompała
Elles sans fron�ères ASBL

GAZETKA

51

CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Zwiększony wkład
ﬁnansowy
Prawo do zwiększonego wkładu ﬁnansowego ubezpieczyciela
zdrowotnego (Verhoogde tegemoetkoming, VT) jest uzależnione od
wysokości dochodów rodziny. W pewnych sytuacjach prawo to otrzymać można automatycznie, pod warunkiem posiadania nabytych
uprawnień do innych świadczeń wynikającego z niskiego dochodu
rodziny, np. w przypadku zasiłku socjalnego albo podobnych świadczeń pomocy społecznej (OCMW/CPAS) lub gwarantowanego
dochodu dla seniorów. Status VT przysługuje osobie uprawnionej,
jej partnerowi życiowemu i osobom na ich utrzymaniu.

Prawo do zwiększonego wkładu ﬁnansowego
po analizie dochodów
Każdy może złożyć wniosek o analizę dochodów pod kątem uzyskania statusu VT. W tej sprawie należy zwrócić się do swojego oddziału
funduszu zdrowia i wypełnić formularz wniosku.
Aby mieć prawo do zwiększonego wkładu ﬁnansowego ubezpieczyciela zdrowotnego, podlegający opodatkowaniu dochód brutto rodziny za poprzedni rok kalendarzowy musi być niższy niż 19 566,25
euro. Kwotę tego progu należy powiększyć o 3622,24 euro dla każdego dodatkowego członka rodziny. Obecny dochód rodziny nie
może być przy tym wyższy niż w poprzednim roku kalendarzowym.

Potrzebne dokumenty:

• ostatnia deklaracja podatkowa dotycząca podatku dochodowego
od osób ﬁzycznych;
• odcinki wypłaty;
• wyciągi z rachunku bankowego dotyczące świadczeń emerytalnych (także zagranicznych);
• dowody dotyczące wszelkich innych dochodów (zasiłek dla bezrobotnych, premia na koniec roku, dodatek urlopowy, alimenty itp.).
Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów fundusz zdrowia obliczy całkowity dochód rodziny i porówna go z podaną kwotą maksymalną.

Jakie świadczenia przysługują uprawnionym
osobom?

• Zwrot kosztów leczenia: wyższy zwrot kosztów za niektóre leki, za wizytę u lekarza, dentysty, ﬁzjoterapeuty i inne świadczenia medyczne.
• Hospitalizacja: niższy udział własny w kosztach pobytu.
• W większości przypadków – prawo do zastosowania maksymalnej
kwoty wydatków na opiekę zdrowotną: jeśli nasze koszty leczenia
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•
•
•

•

w ciągu danego roku kalendarzowego osiągną maksymalną kwotę
ważną dla danego roku, pozostałe koszty medyczne będą w pełni
zrefundowane.
50 proc. zniżki na pociągi i ewentualna zniżka na bilety okresowe
przewoźnika De Lijn.
W niektórych regionach przysługuje ulga w podatku prowincjonalnym lub dodatek prowincjonalny/gminny.
Niższa składka na ﬂamandzką ochronę socjalną (26 euro zamiast
52 euro na rok) dla osób, którym na dzień 1 stycznia wcześniejszego roku przysługiwało prawo do zwiększonego wkładu ﬁnansowego ubezpieczyciela zdrowotnego.
Dodatek na ogrzewanie, jeżeli mieszkanie lub dom ogrzewane są
propanem kupowanym w dużych zbiornikach, olejem opałowym
(kupowanym w dużych zbiornikach lub tankowanym na stacji)
albo paliwem grzewczym tankowanym na stacji. Wnioski o dodatek należy składać do ośrodka pomocy społecznej OCMW/CPAS
(www.verwarmingsfonds.be).

Polski konsultant w Brukseli

Jeśli potrzebujesz więcej informacji nt. ubezpieczenia zdrowotnego w CM, skontaktuj się z polskim
konsultantem w Brukseli: 0473 52 05
55, Polska.smb@cm.be@cm.be.
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Zazdrość, zawiść i nienawiść
 Ze smutkiem zauważam, że w jednym jesteśmy jako naród mistrzami świata. I nie jest to wcale powód do dumy i chwały, ale raczej do
wielkiego wstydu. Bo nic Polaka bardziej nie boli niż to, że komuś innemu wiedzie się lepiej, że ktoś inny jest młodszy, ładniejszy, ma fajnych
znajomych, ciężko pracuje i w związku z tym ma pieniądze, że się uczy
i ma ambicje, że chce coś w życiu osiągnąć i szuka dobrej pracy (a nie
pierwszej lepszej), że był przy kości, a zeszczuplał, że zarobił i kupił, że
odłożył i wyjechał, że otworzył własny biznes i dobrze mu idzie.

 Zamiast się cieszyć i gratulować, zmieszamy z błotem kogo można
i jak tylko można. A co? Mnie jest niefajnie, to dlaczego innym ma być
lepiej? Niech no się tylko Polakowi dobrze wiedzie, a zaraz zleci się stado zawistników, plotkarzy, wszystkowiedzących i przemądrzalców. Zawiść trawi nas ze wszech miar. Przerażające to, niskie i bardzo smutne.
A poza tym krzywdzące, frustrujące i sprawiające, że czasami naprawdę
tracimy wiarę w człowieka.

 Zwróćmy uwagę na to, że zazwyczaj wszyscy ci mądralińscy bardzo niewiele wiedzą o naszym życiu. Ba, czasem nawet nas na oczy nie widzieli,
a ochoczo komentują i ferują wyroki. Zawistnicy mają zawsze najwięcej do
powiedzenia, oceniając, komentując i plotkując. Bo nie ma to jak w wolnej
chwili rozsiąść się wygodnie z laptopem lub telefonem w ręku i napisać
np. na Facebooku parę zjadliwych komentarzy. Co tam parę, niektórzy
potrafią całe życie przepędzić, sprowadzając innych do parteru. W końcu
na obserwowanie innych, a następnie wymądrzanie się, trzeba mieć czas.
Czas, który inni mądrzy, wrażliwi i fajni ludzie poświęcają na rodzinę, rozwój, podróże, naukę języków czy rozbudowywanie własnej firmy.

 Czy wszyscy ci przemądrzalcy zastanowili się choć przez sekundę, jak
bardzo krzywdzą innych? Jak niemoralne są ich zagrywki? Jak wiele swoim zachowaniem czynią zła? Jako psychologa głęboko mnie zastanawia,
czy wszyscy ci zawistnicy naprawdę nie mają w życiu nic ciekawszego do
roboty niż złorzeczenie i obgadywanie innych. Czy ich życie jest aż tak pozbawione radości, uśmiechu i sensu, że rozsiewają swą gorycz na innych?
Czy czują się tak bardzo pokrzywdzeni przez los i niedowartościowani, że
zdepczą najmniejszy uśmiech i oznakę pogody ducha? Czy zastanowili się
choć przez chwilę, jakie świadectwo sobie wystawiają? Bo wystawiają.

 Ludzie kochani, przecież zawiść, którą tak ochoczo emanujemy, to droga donikąd. Jak w ogóle można w tak bezmyślny i okrutny sposób oplu-

wać innych, pisać paszkwile czy wypuszczać ze swych ust tanie plotki?
Czy naprawdę chcemy w takim właśnie świecie żyć i pracować? Czy takiej
postawy, pozbawionej szacunku do drugiego człowieka, chcemy uczyć
swoje dzieci? Czy bycie przyzwoitym człowiekiem nic dziś nie znaczy? Ilu
z nas nie zdaje sobie kompletnie sprawy z tego, że pewne słowa zostaną
w drugiej osobie do końca życia? Dlaczego jesteśmy w stosunku do siebie
tak mało empatyczni, tak bardzo nietaktowni?

 Nie możemy na takie zachowania przymykać oka, nie możemy tolerować zawiści wokół. Bo istnieje ryzyko, że będzie się rozprzestrzeniała jak
gangrena. Nie odpowiadajmy więc drugiemu na jego niskim, nienawistnym poziomie. Informujmy jednak jasno, że robi źle, że krzywdzi, że tak nie
można. Że takie zachowanie jest ze wszech miar niemoralne. Kształtujmy
wartości, które przyczyniają się do naszego dobrego samopoczucia i utrudniają rozwój obrzydliwych zachowań. Bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy
mądrzy, wyrozumiali i delikatni. Odnośmy się do drugiego człowieka i jego
wyborów, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzamy czy nie, z szacunkiem i empatią. W końcu to życie i wybory drugiego człowieka, nie nasze,
i dopóki nikomu nie dzieje się krzywda, nic nam do tego, według jakich
zasad funkcjonują inni.

 Otaczajmy się osobami wyważonymi i wrażliwymi. Zanim wyrobimy
sobie opinię na jakiś temat lub o jakiejś osobie, najpierw posłuchajmy, sprawdźmy, dowiedzmy się u źródła. Nie oceniajmy na podstawie
zasłyszanych czy przeczytanych u innych na Facebooku farmazonów.
Szczególnie kiedy ci inni pewnie także słyszeli od jeszcze innych, itd. Nie
rozprzestrzeniajmy głupot i samy ich nie twórzmy. Bo komu i czemu ma
to służyć? Co nowego wnieść? Nie plotkujmy, nie niszczmy innym życia.
Bo jakie mamy prawo oceniać drugiego człowieka? Dlaczego niby nasze życiowe wybory miałyby być lepsze od wyborów mniej lub bardziej
nieznanych nam osób? Czy siedzimy w ich sercu i głowie? I naprawdę…
Zanim otworzymy buzię albo monitor komputera, zastanówmy się, co
chcemy powiedzieć, komu i w jakim celu. Czy to naprawdę jest takie
trudne? Czy sprawy oczywiste, takie jak elementarne zasady współżycia, kultura wypowiedzi i dobre wychowanie, są w dzisiejszym świecie
wiedzą tajemną? Czy dalej będą nas trawić wszechogarniające prostactwo i bezczelność?

 Przyznaję z wielkim żalem, że tyle pogardy dla drugiego człowieka, takiej zjadliwości, z jaką przychodzi się mierzyć osobom, które trafiają do
mojego gabinetu, takiej zapiekłości i destrukcji, odkąd mieszkam w Belgii,
nie spotkałam w całym swoim życiu, a żyję już całkiem długo. Zadajmy
sobie pytanie, jak ma wyglądać nasze życie, skoro emanujemy emocjonalną zgnilizną, zawiścią i małostkowością. Jeszcze trochę i wszyscy utoniemy w morzu wzajemnych oszczerstw i obrzydliwych komentarzy. I co
tu się dziwić mądrym i kulturalnym ludziom, że żyją z daleka, że nie chcą
utrzymywać z nikim kontaktów i mają swój świat, do którego inni nie
mają dostępu? Zastanawiają się państwo dlaczego? Ja wcale. Wstyd mi za
wszystkie te osoby, które swoją impertynencją i bezczelnością sprawiają,
że inni tak bardzo cierpią. A przecież każdy z nas przy pomocy małych
gestów, takich jak zwykły uśmiech czy ciepłe słowo, może uczynić życie
swoje i innych lepszym i milszym. Mocno trzymam za to kciuki.

Aleksandra Szewczyk
psycholog
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WIADOMOŚCI POLONIJNE

PRAWO

W poprzednim numerze „Gazetki” omawialiśmy wyrok
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydany 3 października 2019 r. w sprawie państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

iluzoryczne. Państwo Dziubakowie zostali poinformowani przez
pośrednika finansowego o możliwości wzrostu raty kredytu w przypadku, kiedy kurs franka wzrośnie, ale pośrednik ten nie mówił im
już, że trzy lata wcześniej frank był o 50 proc. droższy, zaś w skali
40 lat nie sposób przewidzieć kursu żadnej waluty.

Wyrok TSUE został wydany w następstwie pytania prejudycjalnego
wystosowanego do tego sądu przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
który rozpatrywał sprawę państwa Dziubaków. Polski sąd powziął
wątpliwość odnośnie do konsekwencji prawnych umowy kredytowej
po wyeliminowaniu z niej klauzul abuzywnych (niedozwolonych).

W przedmiotowej sprawie bank przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego
kursem franka. Jednocześnie prawo banku do ustalania kursu
waluty w świetle zawartej przez strony umowy nie doznawało
żadnych ograniczeń.

Przypomnijmy, że państwo Dziubakowie, jako konsumenci, zawarli w 2008 r. umowę kredytu hipotecznego na 40 lat o wartości
400 tys. zł. Bank udzielił im kredytu, który był indeksowany (przeliczany) we frankach szwajcarskich. Pomimo spłacenia przez kredytobiorców 240 tys. zł, mieli nadal do spłaty 500 tys. zł, co wynikało ze wzrostu kursu franka. Państwo Dziubakowie, czując się tym poszkodowani,
wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwo o unieważnienie całej umowy, powołując się m.in. na nieuczciwe zasady ustalania
wysokości kredytu, które były zależne od kursu franka i arbitralnej decyzji banku w zakresie ustalania tabeli kursu walut. Zarzucali bankowi,
że jednostronnie określa saldo kredytu oraz poszczególne raty kredytu.

Skoro bank może wybrać dowolne i niepoddające się weryfikacji
kryteria ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych, stanowiących narzędzie indeksacji kredytu i rat jego spłaty, wpływając
na wysokość własnych korzyści finansowych i generując dla kredytobiorcy dodatkowe i nieprzewidywalne co do wysokości koszty
kredytu, klauzule te rażąco naruszają zasadę równowagi kontraktowej stron na niekorzyść konsumentów, a także dobre obyczaje,
które nakazują, by ponoszone przez konsumenta koszty związane
z zawarciem i wykonywaniem umowy, o ile nie wynikają z czynników obiektywnych, były możliwe do przewidzenia, a sposób ich
generowania poddawał się weryfikacji.

TSUE w wyroku z 3 października 2019 r. rozstrzygnął powyższe
zagadnienie prawne na korzyść państwa Dziubaków. Kontynuacją
tego rozstrzygnięcia było podjęcie postępowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd ten w wyroku z 3 stycznia 2020 r. (sygn.
akt XXV C 2514/19) uznał umowę kredytową za nieważną w całości.
Jednocześnie sąd oddalił powództwo państwa Dziubaków w części
dotyczącej zapłaty na ich rzecz przez bank dotychczas spłaconych
240 tys. zł, jako że od banku otrzymali więcej, czyli 400 tys. zł, tak
więc nie mają wobec banku nadwyżki.

Brak ostrzeżenia o ryzyku kursowym oznacza abuzywność klauzuli
indeksacyjnej i nieważność umowy. Sąd okręgowy stanął na stanowisku, że w takim wypadku nie można dokonać „odfrankowienia”
kredytu, bo byłaby to już inna umowa. Nie przeszkadza to jednak,
aby bank wraz z kredytobiorcą ugodowo dokonali ponownego
przewalutowania i przeliczenia umowy kredytu, unikając żmudnej
procedury sądowej.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że bank nie poinformował kredytobiorców o faktycznym ryzyku kursowym, a w konsekwencji przyjął, że doszło do rażącego naruszenia ich interesów. Sąd
uznał, że postanowienia umowy dotyczące indeksowania kredytu
frankiem szwajcarskim i przeliczania kursu na podstawie tabel bankowych stanowią klauzule abuzywne. Poza tym sąd zwrócił uwagę,
że bank zobowiązany jest wyczerpująco informować konsumentów
o ryzyku wzrostu kursu waluty na wzrost rat kredytu, a co za tym
idzie – całego zobowiązania kredytobiorców wobec banku, i nie wystarczą tu blankietowe oświadczenia o świadomości ryzyka związanego z kursem, które podpisują z reguły nieświadomi kredytobiorcy.
W sprawie państwa Dziubaków występujących o kredyt, jak i zapewne w stanowczej większości tego typu spraw, informacje o ryzyku kursu waluty na wzrost ich zobowiązania wobec banku były
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Poza powyższym sąd wskazał, że do rozliczenia między frankowiczem a bankiem mają zastosowanie przepisy o bezpodstawnym
wzbogaceniu, i tu strony sporu powinny być traktowane jednakowo. Oprocentowanie zaś powinno być niższe – na poziomie depozytów na każde żądanie.
Prezentowany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest jeszcze prawomocny; każda ze stron może go zaskarżyć apelacją. Należy
również mieć na uwadze, że orzecznictwo sądów polskich w sprawach frankowiczów wciąż się kształtuje i z takim stanem rzeczy należy się jeszcze liczyć co najmniej w 2020 roku.

Agnieszka Hajdukiewicz
www.kancelariahajdukiewicz.com
tel.: 0048 504 078 866

czerwcu

DOM

Renowacja domu w pigułce,
czyli podstawowa wiedza o przepisach, izolacji, wentylacji i ogrzewaniu
oraz nowych źródłach energii dla istniejących budynków
Obecnie domy z rynku wtórnego są praktycznie równie popularne co te nowo budowane,
a to z uwagi na korzystną cenę oraz możliwości renowacji i dostosowania ich do spersonalizowanych potrzeb nowych mieszkańców.
Również długoletni właściciele starszych
nieruchomości coraz częściej interesują się
tematyką renowacji i remontów. Szczególnie
o tej porze roku „wiek” budynku może dawać
się we znaki. Spadek temperatur ma często
wpływ na komfort życia w domach. Tak jak
dla nas w chłodne dni ważna jest odpowiednia odzież wierzchnia, tak dla budynku ważna jest odpowiednia izolacja elewacji. Wiele
starszych nieruchomości nie jest niestety
odpowiednio zabezpieczonych przed utratą
ciepła, a to skutkuje nie tylko niską temperaturą we wnętrzu, ale i wzrostem rachunków
za ogrzewanie. Biorąc pod uwagę coraz wyższe koszty życia, nic dziwnego, że właściciele
coraz częściej decydują się na prace renowacyjne. Taka inwestycja pozwala nie tylko na
wspomnianą już oszczędność i na podniesienie komfortu życia, ale także na odświeżenie
i uatrakcyjnienie wyglądu domu. Renowacja
umożliwia również unowocześnienie funkcjonujących w budynku systemów instalacji, np.
wentylacji, a tym samym znacznie poprawia
warunki mieszkaniowe.
Ale po kolei. Zanim zaczniemy prace, powinniśmy zastanowić się, na co zezwalają nam
obowiązujące przepisy.
 Remont domu a pozwolenie

na budowę

Jeżeli decydujemy się na renowację domu,
musimy pamiętać o załatwieniu wszystkich
spraw administracyjnych związanych z rozpoczęciem prac. Może się okazać, że planowane
prace będą wymagały uzyskania pozwolenia
na budowę z urzędu. Jest to niezbędne nie
tylko w przypadku prac związanych z budową nowego budynku. Również renowacja
istniejącego domu oraz niektóre zmiany
w jego wnętrzu lub bezpośrednim otoczeniu
mogą wymagać pozyskania zgody z urzędu.
Aby uzyskać pozytywną decyzję, należy złożyć odpowiedni wniosek, co wiąże się z ko-
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niecznością załączenia do zgłoszenia planów
i rysunków architektonicznych sporządzonych i podpisanych przez architekta. Dlatego
właśnie współpraca z architektem jest niezbędna już na wczesnym etapie wszystkich
prac budowlanych, również remontowych.
W Belgii warunki przyznawania pozwolenia
na budowę oraz zakres prac, których ona dotyczy, określone są przez CoBAT (art. 98). Tylko w wyjątkowych przypadkach możemy być
zwolnieni z tego obowiązku.
Prace wykonywane bez pozwolenia określane są jako samowola budowlana i traktowane jak przestępstwo. Wykroczenia budowlane traktuje się w Belgii bardzo poważnie.
W przypadku gdy władze dopatrzą się jakichś
nieprawidłowości, dążą do surowego ukarania sprawcy (właściciela). Sprawa kierowana
jest do sądu, który najczęściej zasądza karę
grzywny, choć zdarzają się też wyroki ograniczenia lub pozbawienia wolności. Dodatkowo, na wniosek władz regionu sąd może
zobowiązać właściciela do przywrócenia danego obszaru lub budynku do pierwotnego
stanu, co będzie się wiązało z kolejnymi wysokimi kosztami. Dlatego właśnie przed rozpoczęciem remontu powinnyśmy dokładnie
zapoznać się z przepisami lub skontaktować
z fachowcem, czyli architektem.
 Termoizolacja budynku –

jaki wybrać materiał?

Ocieplenie murów i stropów to jedna z najczęściej wykonywanych prac remontowych.
Właściwy wybór metody ocieplenia budynku jest niezwykle istotny. Warto dogłębnie
rozważyć wszystkie możliwości, a najlepiej
skonsultować sprawę remontu elewacji również z architektem. Będzie mógł on wybrać
najodpowiedniejszy materiał oraz dobrać dla
niego najwłaściwsze grubości, tak by izolacja
była efektywna.
Na rynku materiałów izolacyjnych dostępnych
jest wiele produktów. Obecnie głównym celem zarówno producentów materiałów izolacyjnych, jak i użytkowników staje się budownictwo ekologiczne, które nie będzie zagrażało
zdrowiu mieszkańców, a jednocześnie pozwoli

na oszczędność energii związanej z ogrzewaniem. W Europie Środkowej okres grzewczy
jest stosunkowo długi, a w Polsce trwa aż sześć
miesięcy. Warto zatem zastanowić się nad odpowiednim systemem izolacji budynku, tak by
ograniczyć rachunki za ogrzewanie oraz zapobiec utracie ciepła przez mur.
Spośród dostępnych materiałów izolacyjnych
przedstawiamy kilka z najbardziej popularnych.
1. Wełna mineralna (skalna)
Wytwarzana jest ze skał, które przetapiane
są na włókna, a następnie łączone substancją
zwaną lepiszczem. Powstała masa jest prasowana, formowana i przycinana. W zależności
od intensywności tych procesów uzyskuje
się produkt końcowy o różnorodnej gęstości
i kształtach. Gęstość powstałej masy decyduje o jej właściwościach izolacyjnych. Współczynnik izolacyjności cieplnej λ wełny mineralnej waha się w przedziale 0,030–0,043 W/
(m.K). Dużym plusem tego materiału jest to,
że jest niepalny. Występuje w postaci płyt,
mat, filców oraz jako granulat.
2. Wełna szklana
Jest to materiał produkowany z włókien szklanych. Ma o wiele mniejszą gęstość niż wełna
mineralna (ok. 12–20km/m³), a tym samym
znacznie wyższą elastyczność. Te właściwości
wełny szklanej sprawiają, że często stosuje się
ją do izolacji dachów i poddaszy użytkowych.
Charakteryzuje się współczynnikiem izolacyjności cieplnej λ= 0,030-0,043 W/(m.K). Występuje w postaci płyt, mat oraz jako granulat.
3. Styropian
Jest to bardzo lekki, mało nasiąkliwy i sztywny
materiał izolujący. Współczynnik przewodzenia ciepła λ styropianu waha się w przedziale
0,031–0,045 W/(m.K), czyli jest porównywalny z właściwościami wełny mineralnej
i szklanej. Z kolei wadą styropianu jest jego
niska odporność na działanie niektórych rozpuszczalników organicznych, które występują
w wielu masach hydroizolacyjnych i klejach
bitumicznych. Połączenie ich w izolacji powoduje powolne topnienie styropianu i w końcu
zanikanie tego materiału.

Na rynku dostępny jest też styropian o nazwie neopor, o charakterystycznej szarej
barwie. Jest on wzbogacony o granitowy
granulat. Taki dodatek poprawia przewodność cieplną materiału, dzięki czemu jego
λ = 0,031–0,033 W/(m.K).
Styropian występuje głównie w formie płyt,
a także płyt laminowanych (np. papą). Oprócz
tego możemy spotkać się ze styropianem
w formie laminowanych papą mat. Inną formą występowania tego materiału jest granulat styropianowy przeznaczony do izolacji
nadmuchowej lub mieszania z zaprawami.
4. Polistyren ekstradowany XPS
Ten materiał jest twardszy od styropianu
i charakteryzuje się też nieco lepszymi właściwościami ciepłochronnymi. Współczynnik przewodzenia ciepła dla XPS wynosi
λ = 0,034–0,036 W/(m.K). Niestety polistyren
jest też znacznie droższy od styropianu. Dostępne na rynku płyty polistyrenu mają standardowe wymiary 120 x 60 lub 125 x 65 cm.
Ich grubość wynosi od 2 do 18 cm. Niestety
XPS, podobnie jak styropian, nie jest odporny
na rozpuszczalniki organiczne zawarte w niektórych klejach i masach hydroizolacyjnych.
5. PIR
PIR to nazwa określająca piankowy materiał termoizolacyjny, który należy do grupy poliuretanów. Jedną z najważniejszych
cech tej pianki jest budowa chemiczna,
w której warto zwrócić uwagę na obecność
pierścieniowych poliizocyjanurowych wiązań chemicznych. PIR ma przede wszystkim
bardzo dobre właściwości fizykochemiczne.
Jest wyjątkowo lekki oraz odporny na ściskanie, a także na rozciąganie. Zachowuje
niezmienność liniową nawet w dużym przedziale temperatur oraz nienasiąkliwość.
Jest też produktem o wysokim parametrze izolacyjności. Podwyższa także bardzo
mocno bezpieczeństwo przeciwpożarowe
budynku. Sprawia, że obniża się stopień
palności oraz odporności temperaturowej.
W praktyce wygląda to mniej więcej tak,
że podczas kontaktu z ogniem powierzchnia materiału wytwarza zwęgloną powłokę
zewnętrzną. Ta skutecznie chroni strukturę
materiału położonego głębiej przed przenikaniem ognia.
PIR może stanowić pokrycie połaci dachowych
zarówno konstrukcji płaskich, jak i stromych,
ze zróżnicowanym spadkiem. Pianki te stosuje się również przy izolacji trójwarstwowych
ścian szczelinowych – umiejscawia się je wówczas w pustych strefach między sąsiadującymi
warstwami muru. Najczęściej PIR jest wyko-

rzystywany do izolacji gotowych konstrukcji
domów jednorodzinnych, bardzo popularnych
w USA. Pozwalają na zachowanie odpowiednich właściwości termicznych budynku.
 Metody izolacji murów
Decydując się na izolację domu, musimy również wybrać technologię wykonania izolacji.
Rozróżniamy trzy główne metody izolacji ścian:
1. Metoda lekka mokra
Jest najczęściej wybieraną technologią do
ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
Jest również znana pod nazwą Bezspoinowego Systemu Ocieplenia. Ogólnie rzecz
biorąc, metoda ta polega na łączeniu klejów,
zapraw i tynków z wodą. Płyty izolacyjne
ze styropianu przyklejane są do ściany, następnie pokrywane zaprawą, tynkiem i farbą. Dużą zaletą takiego sposobu izolacji jest
możliwość uzyskania niezbyt grubej przegrody przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów termicznych. Oprócz tego
jest on powszechnie dostępny. Natomiast
dużą wadą tej metody jest to, że można ją
stosować wyłącznie w ściśle określonych
warunkach atmosferycznych – bez wiatru,
bez opadów oraz dużego słońca, i w określonej temperaturze (5–25°C).
2. Metoda lekka sucha
Polega na ociepleniu ścian zewnętrznych wełną mineralną lub styropianem, które wprowadza się między przygotowany uprzednio
ruszt z drewna lub stali. Poszczególne płyty
są mocowane za pomocą kołków lub śrub.
Jest to metoda typowa dla wykańczania ścian
zewnętrznych oblicówkami. Zaletą takiej izolacji jest jej jednoczesna prostota wykonania,
uniwersalność oraz łatwość ewentualnej naprawy poszczególnych elementów. Minusem
natomiast jest to, że elewacja najczęściej
wykonywana jest z sidingu winylowego. Elewacja jest w naszym regionie stosunkowo
mało popularna i może wyglądać efektownie
dopiero przy odpowiednim doborze kolorów,
a najczęściej stosuje się tylko jeden – biały.

 Czy niezbędne jest pozwolenie

na budowę przy remoncie
elewacji?

Generalnie remont elewacji nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że budynek został wpisany do rejestru zabytków. W takiej
sytuacji potrzebne jest nie tylko pozwolenie,
ale także zezwolenie konserwatora zabytków.
Wyjątkiem, kiedy musimy starać się o pozwolenie, są również prace związane z remontem
elewacji budynku o wysokości powyżej 12
m. Domy jednorodzinne zazwyczaj nie przekraczają tej wysokości, a zatem ani remont
elewacji, ani ocieplenie budynku nie będzie
wymagało pozwolenia na budowę, jedynie
zgłoszenia. Należy je złożyć w odpowiednim
urzędzie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
 A może warto pomyśleć

o drenażu?

Kiedy decydujemy się na izolację zewnętrznych murów, powinniśmy rozpatrzeć także
wykonanie drenażu. Budynki (te podpiwniczone, ale i te bez piwnic) często są narażone
na niszczące działanie wód gruntowych, które
przenikają przez nieszczelności izolacji i zawilgacają, a czasem nawet zalewają pomieszczenia znajdujące się pod ziemią. Wilgoć może
„wspiąć się” po murach i przedostać do pomieszczeń na wyższych kondygnacjach. Żeby
uniknąć kłopotów – zawilgoceń w pomieszczeniach lub wykwitów grzybów – warto pomyśleć o drenażu opaskowym. Jest to system
złożony z kilku elementów; najważniejsze
z nich to rury i studzienki drenarskie.
Rury drenarskie wykonane są z tworzyw
sztucznych, karbowane i mają otwory, przez
które woda wpływa do środka. Średnicę rur
dobiera się w zależności od długości ciągu

3. Metoda ciężka mokra
W tym przypadku warstwa ocieplenia jest
mocowana do muru za pomocą stalowych
kotew, ponieważ posiada znaczny ciężar. Dla
tej metody stosowane są płyty wykonane
z wełny mineralnej. Pomiędzy warstwą izolującą a murem należy zostawić szczelinę, która
będzie umożliwiała wentylację. Po obłożeniu
ścian płytami wełna mineralna wzmacniania
jest stalową siatką, na którą następnie kładziony jest tynk.
GAZETKA
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DOM
i warunków wodno-gruntowych; zazwyczaj
dla domu jednorodzinnego wystarczą rury
o średnicy 100 mm. Układa się je w wykopach ze spadkiem 0,5 proc. Rury należy obsypać żwirem, a następnie otoczyć włókniną
filtracyjną.
Studzienki drenarskie (kontrolne) ustawiane
są w miejscach załamania trasy przebiegu
rur (w narożnikach domu). Odbierają piasek
spływający wraz z wodą i umożliwiają czyszczenie poszczególnych odcinków rur.
 Wymiana ogrzewania –

co wybrać podczas remontu?

Często otrzymujemy pytania od osób, które
muszą wymienić kocioł. Wymiana często nie
jest planowana, raczej wynika z nagłej awarii
lub właśnie prowadzenia remontu w budynku
i stanowi jakby pracę uzupełniającą. Dlatego
inwestorom często zależy na rozwiązaniach
o możliwie szybkiej możliwości realizacji.
Chęć wymiany źródła ciepła na pompę ciepła zgłasza coraz więcej osób. Jednak należy pamiętać, że aby instalacja była wydajna,
nie można połączyć jej do grzejników, ale do
systemu grzewczego o bardzo niskiej temperaturze, takiego jak ogrzewanie podłogowe
lub klimakonwektory. W praktyce niewiele
istniejących domów nadaje się do tego celu.
Należy również wziąć pod uwagę przestrzeń
(wewnętrzną i/lub zewnętrzną) zajmowaną
przez urządzenie oraz hałas.
Coraz więcej osób postrzega również wymianę kotła jako okazję do pozbycia się paliw
kopalnych i zgłasza chęć ogrzewania peletem. Musimy jednak pamiętać, że przy tym
rozwiązaniu bardzo ważną rolę odgrywa
przestrzeń dostępna dla kotła i zasobnika
oraz odpowiednia lokalizacja pomieszczenia
technicznego w budynku. Generalnie przy
wymianie ogrzewania warto skontaktować
się z architektem, który oceni możliwości i zaproponuje najlepsze i najbardziej efektywne
rozwiązanie.
 Panele fotowoltaiczne

jako nowe źródło energii

Energia odnawialna to już nie nowinka
w budownictwie. To praktycznie codzienność. Dlatego na rynku dostępnych jest
wiele rozwiązań umożliwiających wprowadzenie zdrowej energii do naszych domów.
Jednym ze źródeł energii, które stosunkowo
łatwo wprowadzić do istniejącego budownictwa, są panele fotowoltaiczne, które są
przy tym jednocześnie stosunkowo efektywne. Ale czym są?
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Fotowoltaika to odnawialne źródło energii
produkujące prąd. Ogniwa fotowoltaiczne,
z których złożone są panele, tworzą energię
elektryczną z energii słonecznej. Dzieje się to,
gdy foton (czyli minimalna jednostka światła)
pada na płytkę krzemową, z której zbudowane
jest ogniwo fotowoltaiczne. Jednostka światła
jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron
ze swojej pozycji, zmuszając go do ruchu. Ten
ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego możliwe jest połączenie tego procesu
z obiegiem elektronów w sieci energetycznej
i w ten sposób energia świetlna zostaje przekształcona w elektryczną.
Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały,
więc aby korzystać z energii elektrycznej, musimy zainstalować falownik (inwerter), który
zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych
na prąd zmienny. Instalacja fotowoltaiczna
jest dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze
względu na brak emisji niezdrowych gazów
i pyłów. Nie produkuje spalin zanieczyszczających środowisko. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną kończy tak naprawdę problemy
związane z rachunkami za prąd. Korzystanie
z instalacji fotowoltaicznej jest całkowicie
darmowe i bardzo długotrwałe.
Wielkość wymaganego systemu fotowoltaicznego zależy od zużycia energii w gospodarstwie domowym. Przeciętne gospodarstwo zużywa ok. 1000 kWh na osobę rocznie,
w przypadku pary z dwojgiem dzieci odpowiada to więc ok. 4000 kWh rocznie.
Przed instalacją paneli trzeba zastanowić się
nad odpowiednią ekspozycją, która znacząco
wpływa na wydajność paneli. Idealna lokalizacja paneli fotowoltaicznych to pozbawiony
cienia i najbardziej wysunięty na południe
obszar domu. Idealna pozycja dla nachylenia
paneli to kąt 36°.
 Wentylacja z odzyskiem

ciepła (rekuperacja)
jako nowe źródło energii
w remontowanym budynku

System wentylacji mechanicznej (rekuperacja) opiera się na wymianie i odzysku ciepła
z „zużytego” powietrza wewnętrznego na
powietrze zewnętrzne. Świeże powietrze
z zewnątrz jest zasysane poprzez czerpnię
odrębnym kanałem i prowadzone do centrali
wentylacyjnej, z której innymi kanałami jest
rozprowadzane do pomieszczeń mieszkalnych. W pomieszczeniach takich jak łazienka
i kuchnia czy garderoba montowane są anemostaty lub kratki wywiewne. Zanieczyszczo-

ne powietrze jest nimi wysysane do sieci kanałów wywiewnych i dopływa z powrotem do
centrali wentylacyjnej, a z niej wspólnym kanałem jest usuwane poza budynek przez tak
zwaną wyrzutnię. Dzięki takiej lokalizacji wywiewów możemy mieć pewność, że najbardziej zanieczyszczone i zawilgocone powietrze z łazienki i kuchni nie będzie „zasysane”
przez system do pomieszczeń dziennych, lecz
najkrótszą drogą zostaje usuwane poza budynek. Musimy jednak pamiętać, że aby system
funkcjonował prawidłowo, w drzwiach lub
ścianach oddzielających pomieszczenia z nawiewem od tych z wywiewem muszą być zlokalizowane otwory umożliwiające swobodny
przepływ powietrza.
Rekuperator to nieduże urządzenie, więc bez
trudu powinno zmieścić się w nawet niewielkim pomieszczeniu gospodarczym takim jak
schowek czy garderoba albo na nieużytkowym poddaszu czy w kotłowni. Urządzenie
możemy jednak umieścić w kotłowni wyłącznie, jeżeli nie pali się w niej węglem, bo
towarzyszący temu brud nie jest korzystny
dla działania systemu wentylacji. Przy doborze lokalizacji rekuperatora istotne jest tylko
znalezienie wystarczająco dużej przestrzeni,
by można było go bez kłopotu serwisować.
Lepiej, by miejsce, w którym się go montuje, było ogrzewane lub przynajmniej dobrze
ocieplone. Z tego względu nie zaleca się
umieszczania rekuperatora w nieogrzewanym garażu, bo występujące tam straty ciepła
(także te spowodowane otwieraniem bramy
garażowej) mogą wpływać na zmniejszenie
sprawności odzysku ciepła. Wentylację z rekuperacją jest stosunkowo łatwo wprowadzić
do istniejącego budynku, dlatego to coraz
częściej stosowane rozwiązanie w remontowanych obiektach.
Architekci biura D44 od wielu lat zajmują się
tworzeniem projektów remontów budynków, zwracając szczególną uwagę zarówno
na względy wizualne, jak i efektywności inwestycji. Projektanci mogą poszczycić się dużym doświadczeniem w tworzeniu koncepcji
i projektów eleganckich i nowoczesnych elewacji. Posiadają dużą wiedzę na temat współczesnych materiałów elewacyjnych i ich właściwości. Jeżeli zastanawiają się państwo nad
remontem domu, w tym nad zmianą wyglądu
i charakteru elewacji, projektanci biura D44
na pewno udzielą profesjonalnej porady.
W razie pytań lub chęci konsultacji architektonicznej zapraszamy do odwiedzenia strony
biura: www.d44.be lub prosimy o kontakt
e-mail: info@d44.be.
Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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Reforma systemu świadczeń
rodzinnych w Brukseli
Od 1 stycznia 2020 r. weszła w życie reforma prawa do świadczeń rodzinnych i porodowych na terenie Regionu Stołecznego
Brukseli. Podstawową zmianą w systemie jest zniesienie różnicy
pomiędzy wysokością świadczeń na poszczególne dzieci. Dotychczasowe prawo przewidywało najniższe świadczenia dla pierwszego dziecka w rodzinie, na drugie dziecko kwota była już znacznie wyższa, a na trzecie i każde kolejne bardzo wysoka. Skutkiem
tego systemu najbardziej poszkodowane były rodziny z jednym
dzieckiem. Celem reformy jest zniesienie dyskryminacji pomiędzy świadczeniami dla rodzin wielodzietnych a świadczeniami dla
rodzin z jednym lub dwojgiem dzieci. Każde dziecko ma otrzymać tę samą kwotę podstawową, a różnice pomiędzy statusem
rodziny mają być wyrównane za pomocą różnych dodatków socjalnych, w zależności od sytuacji w rodzinie lub stanu zdrowia
dziecka. Kolejnym ważnym aspektem reformy jest zniesienie
dyskryminacji w wysokości i sposobie wypłat w tzw. rodzinach
patchworkowych, czyli w nowych formach tworzonych związków
oraz w przypadku związków jednej płci.
Instytucją odpowiedzialną za wprowadzenie reformy oraz kontrolę nad nowym systemem została Iriscare, która przejęła zarząd
od instytucji Famifed od 1 stycznia 2020 r. Nowy system dotyczy
wszystkich dzieci zamieszkałych w Regionie Stołecznym Brukseli.
Nowa instytucja Famiris przejęła obowiązki wypłat świadczeń rodzinnych od dotychczasowej instytucji Famifed.
Osoby uprawomocnione do pobierania świadczeń nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków – nowe prawo w ich przypadku zostało wprowadzone automatycznie i stawki dostosowane
do danej sytuacji rodzinnej według informacji dostępnych w państwowej bazie danych mieszkańców Brukseli. W przypadku osób
i rodzin, które przeprowadziły się z innego regionu lub przybyły
do Belgii i zamieszkały, podjęły pracę lub działalność gospodarczą
w Brukseli lub w przypadku pierwszej ciąży czy też adopcji należy
złożyć wniosek do jednego z funduszy świadczeń rodzinnych:
→ FAMIRIS – nowo utworzona kasa państwowa – w miejsce poprzedniej kasy państwowej Famifed,
→ INFINO BRUSSEL– połączenie, fuzja poprzednich prywatnych
kas Securex oraz Acerta,
→ KIDSLIFE BRUSSEL – połączenie, fuzja poprzednich prywatnych kas: Group S, ADMB oraz Horizon Het Gezin,
→ PARENTIA BRUSSEL – połączenie – fuzja poprzednich prywatnych kas: Partena, Attentia oraz Mensura/Future Generations,
→ BRUSSELS FAMILY – nowa nazwa kasy Xerius.

Od 1 stycznia 2020 r., po wejściu w życie reformy w tym regionie,
niektóre świadczenia zostały zwiększone według nowych przepisów, a w przypadku jeśli nowe świadczenia byłyby niższe, zostały zagwarantowane wysokości poprzednich świadczeń. W ten
sposób żadna z rodzin brukselskich nie jest poszkodowana przez
reformę systemu, a wręcz przeciwnie – około 2/3 rodzin zyskało
średnio 40 euro więcej dzięki nowemu prawu.

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych usług danego
funduszu, to od 1 stycznia 2022 r. możemy zawnioskować o przeniesienie naszych akt i wypłat do innego z pięciu funduszy.

Dzieci urodzone przed 1 stycznia 2020 r. otrzymują zasiłek zgodnie
z poprzednio obowiązującym prawodawstwem wraz z przysługującym dodatkiem wiekowym, jeśli jest korzystniejszy od nowego
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Zasiłek porodowy lub adopcyjny – geboortepremie
of adoptiepremie / allocation de naissance ou d’adoption
Jest to jednorazowo wypłacany zasiłek porodowy lub adopcyjny
w wysokości 1100 euro na pierwsze dziecko i na każde dziecko
ciąży mnogiej. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek najwcześniej w 6. miesiącu ciąży lub w miesiącu rozpoczęcia procedury przyznania dziecka do adopcji, a najpóźniej 5 lat po porodzie
lub dacie rozpoczęcia adopcji dziecka. Wniosek ten należy złożyć w jednym z pięciu funduszy rodzinnych. Wypłata zasiłku następuje najwcześniej 2 miesiące przed planowaną datą porodu.
W przypadku adopcji zasiłek jest wypłacany najwcześniej w momencie faktycznego zamieszkania dziecka w rodzinie adopcyjnej.
Na każde kolejne dziecko zasiłek porodowy wynosi 500 euro i jeśli otrzymujemy już zasiłek wypłacany przez jedną z kas, a dziecko i matka mieszkają w Brukseli, to nie trzeba składać osobnego
wniosku. Fundusz otrzyma dane po porodzie dziecka z państwowej bazy danych i automatycznie przyzna prawo do zasiłku porodowego oraz rodzinnego.

Zasiłek podstawowy – basisbedrag van kinderbijslag /
montant de base des allocations familiales
Wiek dziecka
0–11 lat
12–17 lat
18–24 lata
(dziecko uczy się
w szkole podstawowej
lub średniej)
18–24 lata
(dziecko uczy się
w szkole wyższej lub
na uniwersytecie )

Urodzone
od 1.01.2020

Urodzone
przed 1.01.2020

150 euro/miesiąc
160 euro/miesiąc
160 euro/miesiąc

140 euro/miesiąc
150 euro/miesiąc
150 euro/miesiąc

170 euro/miesiąc

160 euro/miesiąc
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prawa. Dodatek wiekowy pozostaje w tym przypadku niezmieniony – nie podlega dalszemu wzrostowi wraz z wiekiem dziecka.
W przypadku niezłożenia wniosku przed 31 grudnia 2019 r. lub
dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2020 r. można ubiegać się
o świadczenia rodzinne z mocą wsteczną do 3 lat w jednym
z nowo utworzonych pięciu funduszy rodzinnych. Według poprzedniego prawa do 5 lat wstecz. Wybór funduszu jest dowolny dla nowych wniosków. Jeśli jesteśmy niezadowoleni, możemy
zmienić fundusz od 1 stycznia 2022 r.
Prawo do zasiłku podstawowego jest bezwarunkowe do sierpnia
roku, w którym dziecko kończy 18 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych prawo to jest przedłużone do 21. roku życia.
Istnieją pewne warunki związane głównie z prawem pobytowym,
które mogą wykluczyć w niektórych przypadkach przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.
W przypadku dzieci mieszkających w innych państwach Unii Europejskiej mają zastosowanie rozporządzenia europejskie regulujące przyznawanie świadczeń w ramach koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w Europie. Konkretnie oznacza to,
że jeśli przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony jako pracownik w firmie belgijskiej lub prowadzi działalność gospodarczą w Belgii lub składki na poczet ubezpieczenia społecznego są
opłacane w Belgii – tak jak w niektórych przypadkach pracowników oddelegowanych – to dziecko pozostające w innym kraju Unii Europejskiej również otrzyma świadczenia rodzinne tak,
jakby mieszkało w Belgii. Jeśli jeden z rodziców jest zatrudniony
w Regionie Stołecznym Brukseli lub prowadzi działalność gospodarczą, to dziecko otrzyma świadczenia rodzinne z Brukseli.

Premia szkolna – schoolpremie / prime de scolarité
Raz w roku, w sierpniu, każde dziecko, które ma prawo do zasiłku podstawowego, otrzymuje automatycznie dodatkowo premię
szkolną. Jej wysokość jest uzależniona od wieku dziecka: 0–5 lat:
20 euro; 6–11 lat: 30 euro; 12–25 lat (dziecko uczy się w szkole
podstawowej lub średniej): 50 euro; 12–25 lat (dziecko uczy się
w szkole wyższej lub na uniwersytecie): 80 euro.

Dodatek socjalny – toeslagen volgens de gezinssituatie /
suppléments en fonction de la situation familiale
Prawo do dodatku socjalnego jest przyznawane rodzinie z niskim dochodem i jest uzależnione od wysokości tego dochodu oraz od liczby
dzieci w rodzinie. Stawki te przysługują na każde dziecko w rodzinie:

Dodatek opiekuńczy – toeslagen volgens de gezinssituatie
of de situatie van het kind / suppléments en fonction de la
situation familial ou la situation de l’enfant
Dodatek opiekuńczy ma służyć pokryciu dodatkowych kosztów
dzieci znajdujących się w szczególnych sytuacjach, takich jak sieroty, półsieroty, dzieci przebywające w rodzinach zastępczych lub
dzieci niepełnosprawne.

Dodatek dla sieroty – toeslag voor weeskinderen /
supplément orphelins
Dodatek dla sieroty wynosi 163,20 euro miesięcznie, czyli jest
to podwójna kwota zasiłku podstawowego, a dla półsieroty
81,60 euro, czyli podwyższony o 50 proc. zasiłek podstawowy.
Dodatki te są wypłacane tak długo, jak istnieje prawo do zasiłku podstawowego, a w przypadku półsierot bez względu na to,
czy pozostający przy życiu rodzic jest samotny, czy założy nowy
związek. Prawo to dotyczy dzieci, które utraciły oboje lub jednego z rodziców po 31 grudnia 2018 r. Dzieci, które zostały sierotami przed 1 stycznia 2019 r. otrzymują zasiłek sierocy według
poprzedniego prawodawstwa i w przypadku półsierot tak długo,
jak pozostający przy życiu rodzic wychowuje dzieci samotnie.

Dodatek dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej –
pleeggezientoeslag / enfant place en famille d’accueil
Dodatek ten wynosi 64,28 euro miesięcznie i jest wypłacany
opiekunowi od momentu, gdy dziecko jest umieszczone w rodzinie zastępczej i gdy chodzi o pobyt długoterminowy.

Dodatek dla dziecka niepełnosprawnego – toeslag
op de kinderbijslag voor een kind met een handicap /
supplément pour enfants atteints d’une affection
Dodatek ten jest przyznawany dzieciom wymagającym dodatkowej opieki, a jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi od 84,01 do 560,08 euro miesięcznie.
Kryteria określające stopień niepełnosprawności są przeniesione
w całości z poprzedniego prawodawstwa. Dodatek ten przyznawany jest do 21. roku życia.
Więcej informacji dla członków ACV w ACV–Dienst Grensarbeiders Nieuwe EU- Lidstaten pod adresem e-mail: iwona.cieszynska@acv-csc.be lub Antwerpen.Oost-Europa@acv-csc.be.

Iwona Cieszyńska

Roczny dochód brutto rodziny
< 31 000 euro
Wiek dziecka

Roczny dochód brutto rodziny
31 000–45 000 euro

Rodzina
z 1 dzieckiem

Rodzina
z 2 dzieci

Rodzina
z 3 i więcej dzieci

Rodzina
z 1 dzieckiem

Rodzina
z 2 dzieci

Rodzina
z 3 i więcej dzieci

0–11 lat

40 euro

70 euro

110 euro

-

25 euro

72 euro

12–17 lat

50 euro

80 euro

120 euro

-

25 euro

72 euro

18–24 lata

50 euro

80 euro

120 euro

-

25 euro

72 euro

Dodatek dla
samotnego rodzica

-

+ 10 euro

+ 20 euro

-

-

-
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Propozycja porozumienia
w sektorze czeków usługowych!
145 tys. pracowników zatrudnionych w tym sektorze należy do grupy najmniej zarabiających w kraju. Stawka godzinowa brutto wynosi tu 11,50 euro. Firmy działające
w sektorze czeków usługowych długo nie zgadzały się na
podwyżkę płac.
Pracownicy z tego sektora od miesięcy walczyli o uzasadnione podwyżki. Wychodzili na ulice i prowadzili akcje, by
usłyszano ich żądania dotyczące przyzwoitego poziomu płac.
Zmobilizowali się jak nigdy dotąd i walczyli ramię w ramię
z tą niesprawiedliwością. Ich wysiłki się opłaciły: 3 lutego
ostatecznie został osiągnięty projekt porozumienia.

CZEGO DOTYCZY PROJEKT POROZUMIENIA?
➜ podwyżki płacy brutto o 0,8 proc. od 1 stycznia 2020 r.,
➜ chèque-cadeau o wartości 20 euro,
➜ podwyżki premii związkowej w 2019 r. ze 105 euro na 110 euro,
w 2020 r. ze 110 euro na 120 euro,
➜ zwrotu kosztów w wysokości 10 proc. płacy brutto dla osób,
które prasują w domu.

PUNKTY DO KONSULTACJI
➜ Rozszerzenie premii motywacyjnych za urlop wychowawczy
oraz w przypadku opieki nad osobami, które nie są w stanie
same funkcjonować.
➜ Przeciwdziałanie niewłaściwym praktykom i zapobieganie
utracie płacy przez pracownika w przypadku nieobecności
klienta.
➜ Wprowadzenie środków zapobiegawczych w przypadku niewłaściwego traktowania pracowników i niewłaściwego lub niedopuszczalnego zachowania klientów wobec pracowników.
➜ Wprowadzenie środków zapewniających pracownikom pracę w odpowiedniej odległości od miejsca zamieszkania.

DLACZEGO ZAAKCEPTOWALIŚMY TĘ PROPOZYCJĘ?
Dążyliśmy do podwyżki płac o 1,1 proc. (= 12 centów na godzinę), a osiągnęliśmy podwyżkę o 0,8 proc. (= wzrost o 9 centów za godzinę). 1,1 proc. to maksymalna podwyżka, o jaką
mogliśmy walczyć. Jeśli weźmiemy pod uwagę inne korzyści
zawarte w propozycji porozumienia, jesteśmy niedaleko na-
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szego celu. Pamiętajmy, że pierwsza propozycja ze strony pracodawców była mało korzystna, mianowicie 0,4 proc. w postaci ecochèques.

0,8 PROC. CZY 1,1 PROC. TO JEDNAK NIEWIELE?
Oczywiście! Jednak poziom wzrostu płac o 1,1 proc. jest określony
przez prawo. Dlatego chcielibyśmy doprowadzić do zniesienia tych
„słynnych” przepisów dotyczących norm płacowych, które uniemożliwiają negocjacje powyżej limitu.

CZY OTRZYMAM COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO 0,8 PROC.
PODWYŻKI?
Tak. Korzyści, które przedstawiliśmy wyżej, a ponadto, oprócz podwyżki o 0,8 proc., indeksację płac w sektorze o 2 proc.

TO JESZCZE NIE KONIEC NASZYCH DZIAŁAŃ
Nasza walka nie kończy się na negocjacjach branżowego układu
zbiorowego pracy. Naszym kolejnym krokiem będzie zwrócenie się
do polityków o wyższe dotacje. Nadal dążymy do porozumienia
w sprawie lepszych warunków pracy i płac. Praca w tym sektorze
jest trudna i ciężka, dlatego pracownicy muszą być szanowani i lepiej wynagradzani.

CO DALEJ?
W najbliższych dniach spotkamy się z naszymi delegatami związkowymi, aby przedstawić im ten projekt porozumienia branżowego.
Będziemy państwa na bieżąco informować. Mogą państwo też śledzić informacje na naszej stronie na Facebooku:
➜ w języku niderlandzkim:
www.facebook.com/DienstenchequesACV/
➜ w języku francuskim: www.facebook.com/TitresServices.CSC/
Negocjacje porozumienia oraz wynegocjowane już warunki dotyczą pracowników ze wszystkich trzech regionów Belgii: Flandrii,
Brukseli i Walonii.
Wszelkie uwagi oraz pytania prosimy kierować do regionalnych sekretariatów ACV Voeding & Diensten / CSC Alimentation & Services. Dane kontaktowe znajdą państwo na stronie: www.hetacv.be/
acv-voeding-en-diensten-sporta.
ACV Voeding & Diensten / CSC Alimentation & Services

GAZETKA

67

OGŁOSZENIA DROBNE
Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres
info@gazetka.be lub SMS-em pod numer 0472 31 44 65.
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be
Redakcja nie będzie kontaktować się z osobami umieszczającymi ogłoszenia, prosimy więc o czytelność i jasność.
Ogłoszenia komercyjne (oferowane usługi, działalność gospodarcza itp.) są zamieszczane wyłącznie w formie reklamy płatnej!
Uwaga! Ogłoszenia drobne do rubryki „Wiadomości osobiste” są przyjmowane wyłącznie jeżeli numer wysyłający i ten podany
w sms-e się zgadzają.

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

Sprzedam
tyzacja, elektryczne okna i drzwi, komputer
pokładowy, elektryczne lusterka boczne,
radio CD, felgi aluminiowe, centralny zamek z pilotem, 2 oryginalne klucze, pojemność 1600 cc, 80 kw - 110 pk, przebieg: 117
000, rok produkcji 2006, ważny przegląd
przedsprzedażowy + car-pass. Więcej informacji: T. 0499 886 096, nemo2007@wp.pl

Kupie
Kupię suczkę maltańczyk, proszę o
kontakt. T. 0483 037 907

Praca: szukam
Poszukuję pracy w budownictwie lub
innej branży. T. 0486 412 981
Szukam pracy w stadninie koni,
posiadam doświadczenie, znajomość
języka francuskiego. T. +32 456 266 183
Szukam pracy od kwietnia bruksela,
pomoc domowa, dzieci. T. +48 781 102 292

@gsmservicebxl

Mam do odsprzedania ubranka dla
dziewczynki wiek 0-3,3-6,6-9,9-12 mieś.,
1-4 latka. Wszystkie firmowe i w b.d.
stanie. Ceny rozsądne od 1€, zainteresowanych zapraszam. T. 0488 246 498
Tanio nowe, oryginalne z gwarancją,
zegarki 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
Sprzedam tanio nowy grzejnik elektryczny 2000watt. T. 0484 995 220
Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Sekwanie w Paryżu. T. 0484 995 220
Sprzedam tanio nowy robot kuchenny
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz
bezprzewodowy. T. 0484 995 220
Peugeot 1007, 1.6 benzyna, automat,
sport. Auto w idealnym stanie i zawsze był
b. dobrze utrzymany, automat z łopatkami
w kierownicy, automatyczne drzwi, klima-

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY
* wymiana wyświetlaczy LCD, usb,
wymiana baterii...
* oprogramowanie, odzysk danych,
simlock, kod aparatu...
* mapy, naprawy nawigacji gps
* instalacja, serwis, akcesoria

02/7207207
SERVICE
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RUE DES MENAPIENS 44
1040 ETTERBEEK
(

MERODE)

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
Poszukuję pracy jako opiekunka.
Chętnie zaoopiekuję się państwa
pociechami. Najbardziej interesuje mnie
odprowadzanie dzieci do szkoły jak też
ich odbiór i zostanie z nimi aż do powrotu
rodziców. T. +32 491 892 034
Szukam pracy jako kierowca B C,
mieszkam w Brukseli, posiadam meldunek,
znam j.francuski, pracowałem jako
kierowca w Belgii przez 15 lat, Sławomir.
T. 0032 484 120 989
Mężczyzna lat 40 (bez nałogów) szuka
poważnej oferty pracy jako stolarz
(produkcja mebli itp.) lub też magazynier
(uprawnienia na wózki widłowe) oraz
prace wykończeniowe w tym obsadzanie
okien. Znajomość języka francuskiego,
rosyjskiego. T. +32 465 964 350
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Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy
znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) dla belgijskiego klienta poszukuje
rzeźników z doświadczeniem. Dla osób
planujących wyjazd możliwość zakwaterowania służbowego.
Miejsce pracy: Geel w Belgii. Opis stanowiska: oddzielanie mięsa cielęcego od kości,
ważenie / porcjowanie mięsa, ściąganie /
zawieszanie mięsa na haki, inne zadania,
jeżeli będzie to wymagane. Wymagania:
znajomość języka angielskiego lub niderlandzkiego w stopniu komunikatywnym,
poprzednie doświadczenie w pracy, jako
rzeźnik, elastyczność i motywacja do pracy,
własne zakwaterowanie w okolicy Geel
i własny transport do pracy, gotowość
do wykonywania innych zadań, jeśli jest
to wymagane. Oferta: belgijska umowa,
możliwość zakwaterowania, jeśli nie ma

możliwości własnego, atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki 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: rzeźnik Geel
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 / niderlandzki? Szukamy kogoś takiego jak Ty!
Możemy zaoferować stałą pracę, z atrakcyjnym wynagrodzeniem, na belgijskich
warunkach.
Mieszkasz trochę dalej i będziesz musiał
dojeżdżać? Nie martw się, zagwarantowany jest również 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
Agencja Zatrudnienia KBTI (cert. 9154)
dla klienta w Belgii poszukuje operatorów
produkcji. Opis stanowiska: nadzór nad
procesem produkcyjnym (produkcja folii),

IKR&M AGI
titres services

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

Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami.

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
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obsługa maszyn, - kontrola jakości produktów. Oferta: praca w systemie trzyzmianowym, szkolenia stanowiskowe, możliwość
rozwoju, stawka podstawowa 14,13 euro/h
brutto, dodatki zmianowe: 1,23 euro/h
brutto (I i II zmiana); 3,89 euro/h brutto
(III zmiana), bony żywnościowe 8 euro za
przepracowany dzień, możliwość stałego
kontraktu, bezpośrednio od firmy. Wymagania: płynna znajomość języka niderlandzkiego, własne zakwaterowanie w okolicy
Hoogstaraten, własny transport do pracy,
wykształcenie techniczne (mile widziane),
motywacja do pracy, - zmysł techniczny.
Więcej informacji +48 570 935 868
Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy
o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.
pl w temacie wpisując Produkcja folii /
Hoogstraten
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.
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Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii
zmotywowanych kandydatów do pracy w
zawodzie: operator maszyn produkcyjnych.
Firma specjalizuje się w produkcji artykułów spożywczych. Praca polega na obsłudze różnego typu maszyn produkcyjnych
(maszyny napełniające, ważące, foliujące,
pakujące, układające w opakowaniach
zbiorczych, itp.). Wymagane doświadczenie
w obsłudze takich urządzeń. Wymagania: doświadczenie w obsłudze maszyn i
urządzeń w procesie produkcji w branży
spożywczej, umiejętność utrzymania
wysokiego tempa pracy, gotowość do
pracy w systemie dwuzmianowym (zmiana
poranna i popołudniowa), komunikatywna
znajomość języka angielskiego, własny
środek transportu jest atutem. Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie – 14,30 - 16,00
EUR brutto/h – w zależności od doświadczenia, legalne zatrudnienie na warunkach
belgijskich, dodatki do wynagrodzenia: dodatek wakacyjny / premia roczna / dodatek
rodzinny / ‘kilometrówka’ / ubezpieczenie
zdrowotne i wypadkowe, jednorazowy
zwrot kosztów przejazdu do Belgii, dodatkowo płatna praca w dni świąteczne,
organizacja wszelkich wymagań związanych
z podjęciem pracy w Belgii,zakwaterowanie
niedaleko miejsca pracy. Zainteresowane
osoby prosimy o przesłanie aktualnego
CV w języku angielskim na adres: info@
nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej
klauzuli: Niniejszym wyrażam dobrowolnie
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w moim CV przez NEXT s.c. do
potrzeb realizacji procesu rekrutacji oraz
przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euro-
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pejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych). Wyrażam także zgodę
na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom w kraju
i za granicą do celów związanych z procesami rekrutacji. Rozumiem, że mogę żądać
dostępu do moich danych osobowych,
żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia
danych. KRAZ 18051

Mieszkanie: wynajmę
Wynajmę mieszkanie na Bockstael, pokój, kuchnia, łazienka, cena 600€.
T. 0486 844 569
Wynajmę mieszkanie na Bockstael, 2
pokoje, łazienka, kuchnia, cena 670€.
T. 0486 844 569
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€. Wolne od zaraz,
bez możliwości meldunku. T. 0472 910 256
Szukam kobiety na mieszkanie, 50-60 lat,
na Anderlechcie, blisko Gare du Midi, cena
285€ od osoby. T. 0493 943 950
Mieszkanie do wynajęcia: pokój, salon,
kuchnia, łazienka, drugie piętro, blisko
metra Bizet. Więcej informacji.
T. 0487 606 852
Przyjmę do wspólnego zamieszkania,

spokojną osobę bez nałogów(kobieta).
Mieszkanie czyste, pokój samodzielny 300€
plus opłaty (bez możliwości meldunku).
Anderlecht, tram 81, przystanek Meir, bus
46,49 Metro nr 5 przystanek Veeweyde .
T. 0032 485 59 66 18
Apartament do wynajęcia w Brukseli
w gminie Berchem Sainte Agathe, salon,
jadalnia, sypialnia, wyposażona kuchnia,
łazienka, dwa tarasy i piwnica. Indywidualne gazowe ogrzewanie centralne. Dzielnica
mieszkalna, obsadzona drzewami, w pobliżu transport publiczny i sklepy. Czynsz:
650€ miesięcznie, opłaty 45€/miesięcznie
(ciepła i zimna woda, oświetlenie klatki
schodowej). Wolne od zaraz.
T. 0477 360 409 (j.fr.)

Mieszkanie: szukam
Pilnie szukam: małe studio do wynajecia,
najlepiej na Uccle, blisko chaussée d’Alsemberg. T. 0487 553 892

KREW DAREM ŻYCIA.
Czy wiesz, że Twoja krew może
uratować aż trzy życia?
Nie musisz być lekarzem by pomóc.
Oddając krew,
pomagasz i ratujesz życia!
Odwiedzając nową stronę
na facebooku
KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują
się najbliższe punkty krwiodawstwa.
Odwiedź, dowiedz się i do ataku!
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Mężczyzna szuka pokoju do wynajęcia z
meldunkiem w Brukseli. T. +32 465 856 596
Szukam mieszkania lub pokoju z
meldunkiem. Pilne. T. 0486 240 505

Nieruchomości
Sprzedam mieszkanie w Białymstoku,
52m2 położone w centrum miasta na 5
piętrze, mieszkanie dwustronne, ładny
balkon. Idealny układ pomieszczeń,
pozwalający na uzyskanie 3 pokoi, cena
269 tys. zł. Więcej informacji: urszulazie@
onet.pl,
T. 00 48 888 200 949
Sprzedam działki po 2900m², 14 km od
Białegostoku, 30zł/m² T. +48 663 592 532
Sprzedam działki budowlane, Trojany
jadąc od Radzymina do Białystoku, ok.
13000m², podzielone prawnie na ok. 13
działek. Teren uzrojony, światło, woda,
gaz, droga, asfaltowa, od głównej drogi
ok.800m, do Warszawy 15 min.
T. +48 729 587 553
Sprzedam działkę budowlaną 2400m2,
okolice Białegostoku, gm. Turośń Kościelna.
Cena 99 tys.zł. T. 00 48 518 370 196

Sprzedam bardzo dużą działkę budowlano-rolną o powierzchni 11.700 m2 .
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
Lubartowa.
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 - kozłowiecki 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 - Warszawa tylko 1.2 km.
Odległość do centrum Warszawy tylko 150
km, wieś Samoklęski, Gmina Kamionka,
powiat lubartowski.
Działka nr. 413/1. Powierzchnia działki
11.700 m2 /1,17 ha, cena za m2 niska bo
wynosi tylko 12 zł/m2, szerokośc działki
średnio 31 mb. Jeden bok działki dotyka

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

Wiadomosci osobiste
Pan, 63 lat, stanu wolnego pozna panią
w podobnym wieku. T. 0484 976 840
Mam 62 lat, jestem niezależny, szczupły,
wysoki, szukam pani na dalsze lata życia,
szczerości i wyrozumiałości.
T. 0488 151 087
Poznam panią o miłej aparycji w wieku
40 – 50 lat,wolną, po prostu napisz do
mnie.
Kontakt: plusczyminus70@gmail.com
Mam 30 lat. Mieszkam w Brukseli od
nie dawna. Chciałbym zaprzyjaźnić się z
atrakcyjną kobietą w przedziale wiekowym
od 25-45 lat. T. +48 731 613 510, mail:
romanleszczynski50@gmail.com

GRUPA ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ”
z BRUKSELI zaprasza wszystkich, którzy mają problem z hazardem oraz
tych, którzy chcą zweryfikować czy problem hazardu ich dotyczy.
PRZYJDŹ NA MITINGAH :
Polska Misja Katolicka, rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles
w każdy piątek o godz.20. Telefon info +32485 869 003
Spotkania AA -Anonimowych Alkoholików w Antwerpii
zapraszamy na spotkania grup polskojęzycznych AA:
Grupa „Krok po Kroku” – czw. godz. 20.00-22.00
Grupa „Nadzieja” – sob. godz. 18.00-20.00
Grupa „Victoria” – niedz. godz. 18.00-20.00
Adres: 2600 Antwerpia, Langebeeldekensstraat 18
Tel.: +32 484 93 11 02 e-mail: antwerpen.aa@gmail.com
Grupa Al-Anon „Misja” zaprasza na spotkania wszystkich,
którym bliski jest problem alkoholowy.
Czwartek godz. 20.00,
rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles. T. 0486 307 201
Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, posłuchaj, zobacz.
On lub ona pije? Nie radzisz sobie?
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem,
siłą i nadzieją. Mitingi są we wtorki od 19.30 do 21.00
Sterlingerstraat 4. 2140 Borgerhout
Tel. 0483 67 48 26 Bardzo serdecznie zapraszamy!

NIEZBĘDNE ADRESY
WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101
Straż pożarna i pogotowie: 100
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26
Dyżur lekarzy: 02 479 18 18 lub
02 513 02 02
Taxi Verts 02 349 49 49,
Taxi Bleus 02 268 00 00

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

WYDZIAŁ KONSULARNY
AMBASADY RP W BRUKSELI
Rue des Francs 28
1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:
http://www.e-konsulat.gov.pl
tel. +32 (0)2 780 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
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SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM. JANA PAWŁA II PRZY
AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43,
1060 Bruxelles,
tel: 0473 74 38 54,
sekretariat@szkolapmk.pl,
www.szkolapmk.pl

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI
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 KONSULTACYJNOINFORMACYJNY BRUKSELA

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

PUNKT KONSULTACYJNOINFORMACYJNY ANTWERPIA

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

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.
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