Na całym świecie wykryto już ponad 6 mln
przypadków SARS-CoV-2. W Europie przekroczono próg 2 mln zachorowań, najwięcej
stwierdzonych przypadków jest obecnie w Rosji; liczba wszystkich zgonów w Europie wynosi
173 133. Sytuacja epidemiczna z 30 maja br.:
6 045 328 wszystkich zakażonych od początku epidemii, 367 111 zmarłych na koronawirusa, 2 670 627 wyleczonych zakażonych,
3 007 590 aktywnych przypadków, w tym
53 754 osób w stanie ciężkim lub krytycznym.
•••

Kwiecień 2020 wraz z kwietniem 2016 r. należą do najcieplejszych w całej historii świata,
a szczególnie wysokie temperatury występowały w Europie Zachodniej oraz północno-wschodniej Azji – podała europejska agencja
zajmująca się klimatem.
Czy 2020 będzie najcieplejszym rokiem w historii w pomiarów? Biorąc pod uwagę pierwsze miesiące (styczeń-kwiecień), jak na razie
obecny rok plasuje się na drugim miejscu, za
2016. Jest jednak praktycznie pewne, że będzie
jednym z pięciu najcieplejszych lat w historii
(wszystkie z nich wystąpiły od 2015 r.) – wg
NOAA prawdopodobieństwo przekracza 99,9%.
•••

750 ton środków przeciwdrobnoustrojowych
zostało podanych w Polsce zwierzętom hodowlanym w 2017 r. Większość z nich to antybiotyki, a ich liczba stale rośnie. Pozostałości antybiotyków mogą znajdować się w produktach
spożywczych takich jak mięso i nabiał.
•••

Setki tysięcy wpisów stwarzających zagrożenie
dla zdrowia usunięto z Facebooka od początku
pandemii COVID-19. Ostrzeżenia o niewiarygodności materiałów, w których przekazywano
fałszywe, ale niezagrażające zdrowiu informacje,
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pojawiły się przy ponad 40 mln wpisów. Z kolei
autorami 45% spośród ponad 200 mln wpisów na
Twitterze na temat pandemii są prawdopodobnie
zautomatyzowane konta rozsiewające dezinformację – wynika z analizy amerykańskich badaczy
z Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburghu.
•••

Trzy na pięć osób homoseksualnych w Europie unikają publicznego trzymania się za rękę ze
swoimi partnerami, podczas gdy dwie na pięć
były prześladowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy – wynika z badania przeprowadzonego wśród
140 tys. osób LGBTI w całej Europie, pisze
POLITICO. Polska jest w tych szerokich zestawieniach na czele wskaźników nietolerancji. Z kolei
raport ILGA wskazuje jasno – Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej.
•••

Większość Polaków krytycznie ocenia działania rządu w trakcie pandemii koronawirusa,
a bardziej niż lekarzom ufa rodzinie i znajomym
– wynika z sondażu brytyjskiej firmy badawczej
YouGov. Polska została po raz pierwszy włączona do grupy 26 państw, w których YouGov regularnie pyta o nastroje społeczne, w tym m.in.
spodziewany rozwój wydarzeń, a także zaufanie do poszczególnych grup i instytucji.
Wyniki badania wskazują, że Polacy są szczególnie krytyczni wobec rządu: aż 53% oceniło jego
dotychczasowe działania negatywnie, a tylko 39%
uznało podejmowane działania za właściwe. Gorzej wypadły tylko władze Francji, które źle oceniło 62% Francuzów. Podobnie krytyczni co Polacy byli też m.in. Amerykanie (52% negatywnych
ocen), Hiszpanie (51%) i Brytyjczycy (49%).
Najlepiej działania swoich rządów ocenili obywatele Wietnamu (97% pozytywnych opinii), Malezji
(93%), Indii (90%) i Australii (87%). Z państw europejskich największym poparciem społecznym
cieszą się władze w Danii (83%) i Finlandii (76%).

Ankietowani pytani byli także przez YouGov
o to, komu najbardziej ufają, jeśli chodzi o informacje dotyczące walki z koronawirusem.
Jedynie 33% Polaków wskazało na rząd – to
drugi najniższy wynik po Francji (31%) i jeden
z ledwie czterech, gdzie ten wskaźnik był poniżej 50% – podobnie krytycznie oceniono także
media (39%, czwarty najgorszy wynik po Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech).
Co ciekawe, Polska była jednocześnie jedynym
z 26 badanych państw, w którym lekarze i pielęgniarki nie znaleźli się na czele zestawienia
zaufania, ustępując istotnie rodzinie i przyjaciołom (81% do 72%). Polska część sondażu
YouGov została przeprowadzona 12 maja br.
•••

Rok 2019 rzeczywiście mocno wyśrubował
ceny warzyw i owoców. Złożyła się na to przede
wszystkim susza, która dotknęła wiele europejskich krajów. Niestety, nie zanosi się na to,
że w tym roku będzie taniej. Eksperci szacują,
że kilogram czereśni może kosztować nawet…
50 zł. Specjaliści WWF alarmują, że z powodu
suszy za kilogram marchewki być może zapłacimy 40 zł, a za bochenek chleba – 15 zł. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych
w kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 3,4%.
•••

Tylko jeden mieszkaniec Brukseli na dwóch zakłada maseczkę w innych miejscach publicznych niż
transport miejski, gdzie jest ona obowiązkowa.
•••

W czasie izolacji z powodu epidemii COVID-19
Belgowie kupili o 30% więcej mrożonek. Kupowali też więcej serów, wina, mięsa, mąki oraz
środków czystości, ale za to mniej produktów
dla zwierząt i kosmetyków.

SYTUACJA PANDEMICZNA

W BELGII
KORONAWIRUS – SYTUACJA W BELGII:

(raport z 30 maja Centrum Kryzysu Covid-19;
dane z 29 maja)

Tendencja spadkowa mimo złagodzenia obostrzeń
potwierdza się: jest mniej nowych przypadków
pozytywnych, mniej przyjęć do szpitali i zgonów.
Od początku marca do 29 maja wykonano
514 558 testów (laboratoria, platforma rządowa), w domach starości platforma rządowa od
10 kwietnia przetestowła 333 507 osób.
 125 nowych przypadków pozytywnych stwierdzono w ciągu ostatnich 24 godz. (77 we Flandrii, 34 w Walonii, 14 w Brukseli),
 58 186 to całkowita liczba potwierdzonych
przypadków COVID-19 (32 689 we Flandrii,
18 544 w Walonii, 5 901 w Brukseli, 1052 przypadki bez podania miejsca pobytu),
 29 nowych pacjentów zostało hospitalizowanych w ostatnich 24 godz., 890 pacjentów
przebywa obecnie w szpitalach,
 23 nowych zgonów w ostatnich 24 godz.,
 9 453 to liczba wszystkich zgonów:
• 4 715 (50%) we Flandrii, 3 283 (35%)
w Walonii i 1 455 (15%) w Brukseli;
• 48% w szpitalu, 51% w domach seniora
– w tym 2% potwierdzonych przypadków COVID-19, 76% – z podejrzeniem.

OD PONIEDZIAŁKU 25 MAJA
W BELGII WPROWADZONO
KOLEJNE ZŁAGODZENIE OBOSTRZEŃ
Łagodzenie obostrzeń w Belgii nabiera tempa: wprowadzane są stopniowo kolejne etapy,
które powinny pozwolić na powrót do normalnego życia społecznego. Kolejne obrady
Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbędą się
w środę, 3 czerwca. Wtedy też omówiona zostanie trzecia faza łagodzenia obostrzeń w Belgii, zaplanowana na 8 czerwca.
Pewne jest jednak to, że ostatnie trzy miesiące
zmusiły nas do nabycia nowych nawyków i zachowań. I trzeba pamiętać, że będą nam one towarzyszyć w nadchodzących latach. Oto pięć kluczowych
zasad, których naprawdę warto przestrzegać:
 jeśli jesteś chory, nie wychodź z domu, zadzwoń do lekarza,
 myj ręce tak często, jak to możliwe, używając mydła i wody lub żelu dezynfekującego,
 noś maskę, nie tylko w środkach transportu publicznego, ale także we wszystkich
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miejscach, w których trudno jest zachować
dystans społeczny,
 zachowaj odpowiednią odległość – co najmniej 1,5 m od otaczających cię osób,
 staraj się ograniczyć kontakt z różnymi grupami osób.
Środki te nie mogą być przestrzegane wybiórczo: te wszystkie zasady trzeba stosować jeszcze przez jakiś czas i jednocześnie.

OTO CO JEST DOZWOLONE
I CO SIĘ ZMIENIŁO:
 Nastąpił stopniowy powrót uczniów do
szkół, 18 maja wrócili tylko uczniowie 6 klasy
szkoły podstawowej, 6 klasy średniej i 6 klasy
technicznej; 25 maja zajęcia wznowiły klasy:
1 i 2 klasy podstawowej i 2 klasy średniej.

2 CZERWCA POWRÓT DO PRZEDSZKOLI
 Zajęcia w przedszkolach zostały wznowione od 2 czerwca.
 Noszenie maski w obecności wychowawcy
nie jest konieczne.
 Nie jest wymagane przestrzeganie bezpiecznych odległości.

8 CZERWCA PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 Wszystkie zajęcia w szkołach podstawowych mogą zostać wznowione od 8 czerwca
(5 czerwca możliwe jest przeprowadzenie
dnia testowego).
 Uczniowie szkoły podstawowej nie muszą
nosić maski.
 Nauczycielom zdecydowanie zaleca się
noszenie maski, jeśli nie można zachować
bezpiecznych odległości.
 Instrukcje dotyczące bezpiecznych odległości (wymagane 2 m na ucznia na klasę).
 Podczas przerwy uczniowie powinni przebywać w gronie swojej klasy.
 Nie ustalono jeszcze dat dla innych
uczniów szkół średnich.

INNE:
 Będzie można ponownie odwiedzać osoby
w więzieniu, z przestrzeganiem rygorystycznych zasad: jedna wizyta na jednego
więźnia w tygodniu, najlepiej zawsze ta
sama osoba, nieletni nie będą mogli być
wpuszczani, i oczywiście należy zachować
bezpieczną odległość.

 Obywatele mogą jeździć do swoich drugich
rezydencji. Jazda na rowerze i spacery są
dozwolone, nawet jeśli przejeżdżamy przez
miasto turystyczne, nie wolno się w nim
jednak zatrzymywać.
 Jeżeli chodzi o miejsca kultury, można zwiedzać muzea i obiekty o znaczeniu kulturalnym, jeśli zapewnią one rezerwację biletów
online lub telefonicznie oraz jeśli podjęte zostaną środki mające na celu uniknięcie spotkań z innymi wewnątrz budynków.
 Ogrody zoologiczne, parki zwierzęce, rezerwaty przyrody, ogrody, parki publiczne
(o ile gmina nie zgłosiła sprzeciwu) są ponownie otwarte. Konieczna jest internetowa rezerwacja biletów. Kawiarnie w tych
miejscach pozostają jednak zamknięte.
 Pod pewnymi warunkami dozwolono organizację kolonii, staży i obozów letnich
dla dzieci i młodzieży po zakończeniu kwarantanny. Zajęcia na świeżym powietrzu,
z noclegami lub bez, będą dozwolone od
1 lipca, ale ograniczone do maksymalnie
50 osób (w tym nadzorujący). Place zabaw
na świeżym powietrzu zostały otwarte ponownie od 27 maja, przy ograniczeniu liczby dzieci do 20 jednorazowo.

CO JEST ZABRONIONE:
 Restauracje, kawiarnie i kluby nocne pozostają zamknięte, podobnie jak gabinety
masażu i centra wellness, w tym sauny.
 Sale sportowe i baseny pozostają zamknięte. Kasyna, sale gier i biura przyjmujące zakłady również pozostają zamknięte.
 Nie wolno wyjeżdżać na imprezy masowe
lub ich organizować (są zawieszone do końca
sierpnia), jak również nie wolno organizować
imprez kulturalnych, turystycznych lub rekreacyjnych ani na takowe wyjeżdżać.
 Przekraczanie granicy Belgii jest zakazane
(z wyjątkiem istotnych powodów, takich
jak praca).
Jednak od 30 maja Belgowie mogą odwiedzać
swoje rodziny, które nie mieszkają w Belgii. Dotyczy to tylko bezpośrednich sąsiadów: Holandii,
Niemiec, Luksemburga i Wlk. Brytanii. Minister
spraw zagranicznych Philippe Goffin poinformował, że Belgowie mogą również przekraczać sąsiednie granice (z wyjątkiem Francji) w celu zrobienia zakupów. Działa to w obie strony, sąsiedzi
mogą przyjeżdżać i robić zakupy w Belgii.

---------------------------------------Wypełnij bilet najbliższej osobie, zrób zdjęcie i oznakuj
na FB @sztabpomocybelgia i daj nam znać.
Opublikujemy wasze zdjęcia na naszej stronie.
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BELGIA – informacje z 30 maja br.
Testy serologiczne:
jak to będzie działać?
Testy serologiczne, które wykrywają obecność przeciwciał we krwi i tym samym dostarczają informacji
o wcześniejszym zakażeniu, są teraz dostępne dla
wszystkich, Minister Zdrowia Publicznego Maggie
De Block ogłosiła to 30 maja w komunikacie prasowym.
Do niedawna w naszym kraju nie był dostępny
żaden wiarygodny test. Teraz, gdy są one dostępne, każdy obywatel może zostać poddany
testom, poinformowała Maggie De Block.
Badanie serologiczne to badanie krwi, które poszukuje obecności przeciwciał przeciwko Covid 19.
W ten sposób pacjent wie, czy był zarażony, czy nie.
Obecność przeciwciał nie oznacza jednak, że jesteśmy automatycznie uodpornieni na Covid 19,

EUROPA – WAKACJE

Co już wiadomo?
Wielka Brytania

Od 8 czerwca wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej
Brytanii będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę, a za jej nieprzestrzeganie grozić będzie
kara do tysiąca funtów – ogłosiła brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.
Z kwarantanny będą wyłączone tylko osoby
przyjeżdżające z Irlandii, z którą Wielka Brytania
ma umowę o swobodnym przekraczaniu granic,
a także lekarze walczący z koronawirusem i pracownicy transportu dostarczający towary.

Grecja

Grecja otwiera się na turystów. Od 15 czerwca
będzie można do kraju wjechać, a od początku
lipca – przylecieć. 1 czerwca zostaną otwarte
wszystkie hotele całoroczne i pola kempingowe.
15 czerwca ma zostać otwarte lotnisko w Atenach i pozostałe oraz hotele sezonowe.
Greckie ministerstwo turystyki poinformowało 29 maja, że obywatele 29 państw będą od
15 czerwca zwolnieni z odbywania po przyjeździe
do tego kraju obowiązkowej kwarantanny. Na liście państw są m.in. Niemcy, Korea Południowa,
Chiny, Japonia, Czechy i Słowacja. Nie ma np. Polski, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii.
Od 1 lipca natomiast będą przyjmowani już wszyscy, chociaż plan zakłada jednak, że będzie jeszcze lista krajów „wykluczonych” ze względu na
stan epidemii w nich. W placówkach turystycznych nadal obowiązywał będzie rygor sanitarny.

Włochy

3 czerwca Włochy otworzą swoje granice dla
przybyszów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i strefy Schengen, z Wielkiej Brytanii, Andory, Monako i San Marino. Oznacza to, że od
3 czerwca osoby przyjeżdżające do Włoch z tych
krajów nie będą musiały poddawać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.
Swoją działalność wznowią wszystkie lotniska we
Włoszech, przywrócone zostaną połączenia: zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.
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więc ważne jest, aby nadal stosować wszystkie
środki ostrożności, niezależnie od tego, czy mamy
przeciwciała na koronawirusa, czy nie.
W celu przeprowadzenia badania muszą być spełnione dwa warunki: test musi być na liście Sciensano, a analiza musi być przeprowadzona przez
zatwierdzone laboratorium.
Dla niektórych ściśle określonych grup osób test
będzie w pełni refundowany. Dla innych test będzie
kosztował maksymalnie 9,60 euro. Dekrety królewskie, które określają zasady zwrotu kosztów, zostaną
wkrótce opublikowane w Moniteur Belge.

Środki pomocy społecznej
i gospodarczej – zapowiedzi
Ograniczona Rada Ministrów zebrała się w piątek 29 maja w celu przygotowania trzeciej części
federalnego planu ochrony socjalnej i gospodar-

Hiszpania

Hiszpania 1 lipca przywróci swobodny ruch turystyczny dla obcokrajowców i zapewnia o bezpiecznych warunkach pobytu. Zostały wdrożone
procedury i obostrzenia, których będzie przestrzegał sektor hotelarski i gastronomiczny.

Węgry, Czechy i Słowacja otwierają
granice między sobą

Od 27 maja mieszkańcy tych krajów mogą wzajemnie się odwiedzać bez obowiązkowej kwarantanny, jeśli ich pobyt w sąsiednim kraju nie
będzie trwał dłużej niż 48 godzin. Potem robi
się bardziej skomplikowanie: Węgrzy mogą
przejechać tranzytem przez Słowację do Czech,
ale wracać muszą już okrężną drogą, przez Austrię. To samo dotyczy Czechów wracających
z Węgier.

Chorwacja

Władze kraju oznajmiły otwarcie swoich granic
dla 10 krajów UE, w tym dla Polski, od 29 maja.

Francja

Od 2 czerwca mieszkańcy Francji będą mogli już
swobodnie się przemieszczać. Zniesione zostaje
ograniczenie dotyczące limitu 100 km od miejsca
zamieszkania.
Premier Édouard Philippe oznajmił, że kraje
europejskie podejmą decyzję o ewentualnym
otwarciu granic zewnętrznych Europy 15 czerwca. Wtedy może dojść także do otwarcia granic
wewnętrznych. Po ich otwarciu Francja dopasuje
decyzję o wprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny dla podróżnych do decyzji innych krajów,
na zasadzie wzajemności.

Polska

Od 30 maja w przestrzeniach otwartych nie ma
obowiązku zakrywania nosa i ust. Od 6 czerwca
wrócą kina, teatry, siłownie i baseny.
Maseczki nadal trzeba będzie nosić w przestrzeniach zamkniętych, gdzie nie można zachować
odpowiedniego dystansu. Jeśli w przestrzeni
otwartej dwie osoby idą blisko siebie, to zalecane
jest noszenie maseczek.

czej. Pierwsze dwie części zostały aktywowane
6 i 20 marca 2020 r. Obejmowały one szereg decyzji na korzyść pracowników, osób prowadzących
działalność na własny rachunek i przedsiębiorstw
znajdujących się w trudnej sytuacji. Trzecia część
zostanie przedstawiona 30 maja.
Na prośbę różnych partnerów społecznych tymczasowy zasiłek dla bezrobotnych, dochód zastępczy dla samozatrudnionych i urlop rodzicielski
„Korona” zostaną przedłużone. Rząd federalny zaproponuje nowe środki mające na celu utrzymanie
zatrudnienia, siły nabywczej, spójności społecznej
i rentowności przedsiębiorstw.
Dla sektora hotelarsko-gastronomicznego i kulturalnego zaproponowane zostaną specjalne środki,
takie jak obniżenie podatku VAT, wprowadzenie
„czeku HoReCa” oraz zwiększenie możliwości odliczenia wydatków zawodowych.
Od 30 maja zniesione zostaną limity osób
w sklepach, restauracjach, kościołach. Organizować będzie można koncerty plenerowe, ale do
150 osób. Ponownie będzie można organizować
zgromadzenia, też do 150 osób, z zachowaniem
dystansu. Restauracje i bary hotelowe mają być
otwarte i serwować gościom posiłki w sali.
Od 6 czerwca w hotelach mogą zacząć działać
baseny, siłownie i kluby fitness. Z ograniczeniami wracają kina, teatry, opery, balet oraz cyrki,
ale decyzja o ich otwarciu należy do właścicieli.
Otwarte ponownie będą siłownie, kluby fitness,
baseny, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, salony masażu i tatuażu. Będzie można organizować
wesela do 150 gości.
Nadal zamknięte pozostają dyskoteki i kluby,
gdyż mogą one stanowić ogniska zakażeń.
Od 1 czerwca wrócą loty krajowe w reżimie sanitarnym. W drugiej fazie będą uruchomione
loty do krajów europejskich, w których sytuacja
epidemiczna jest opanowana, a w trzeciej – loty
międzykontynentalne do tych krajów, które kontrolują epidemię.
Otwarcie polskich granic może nastąpić 15 czerwca. Na razie wciąż obowiązują zasady ogłoszone
13 marca i zmienione od 16 maja. Kontrole graniczne na granicy wewnętrznej z innymi krajami
Unii Europejskiej zostały formalnie przedłużone
do 12 czerwca. Granicę z Niemcami, Czechami,
Słowacją i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.
Pamiętać też należy o wciąż obowiązującej kwarantannie. Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej
14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest
podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może
to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu
zamieszkania. Z kwarantanny zwolnieni są m.in.
kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach
międzynarodowego transportu drogowego oraz
osoby pracujące w krajach UE (np. w regionach
przygranicznych). Wciąż też obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.
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Cały świat w ostatnich miesiącach skupiony był na pandemii. Tymczasem równolegle
rozwija się inne niebezpieczeństwo – związane z zasobami wody na całej Ziemi. Bieżący
rok tylko potwierdza tezy o katastroﬁe klimatycznej, która nadciąga coraz szybciej i da
o sobie znać w postaci klęsk żywiołowych. Niestety, także w Polsce ten scenariusz
już staje się faktem. Susze, powodzie, pożary, trąby powietrzne to rozdziały tej samej
książki, do której będziemy wracać każdego roku.

Od lat 80. ubiegłego wieku zjawiska ekstremalne, takie jak susze, huragany czy
powodzie, stały się codziennością na całym
świecie. Struktura opadów we wszystkich
zakątkach globu uległa znacznej zmianie
– coraz częstsze są gwałtowne ulewy, ale
również całkowity brak deszczu. Od tego
czasu powierzchnia terenów dotkniętych
suszą podwoiła się. Pustynnienie obejmuje coraz większe obszary, a te położone
pomiędzy 20. i 45. stopniem szerokości
geograficznej będą borykały się z coraz
większymi deﬁcytami wody. Przełoży się to
automatycznie na zdolność produkcji żywności zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej
oraz na trudności z utrzymaniem bezpiecznego systemu sanitarnego.
Wiele ekosystemów ulegnie znaczącej modyﬁkacji – będą takie, które dość szybko
poradzą sobie z gromadzeniem i zaopatrywaniem w wodę w nowych warunkach.
Większość z nich jednak czeka o wiele
trudniejsze zadanie. Na przykład drzewa
nie są w stanie w szybkim tempie dostosować się do zmieniających się warunków
klimatycznych. Jeżeli zmiany trwałyby stulecia, może nawet dekady, szanse na ich
adaptację byłyby większe. Jednak w postępującym globalnym ociepleniu, spowodowanym głównie działalnością człowieka,
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wiele ekosystemów nie zdąży się naturalnie dostosować. Będą zanikać, a problemy związane z deﬁcytem wody zaczną się
przez to pogłębiać.
Klimat Polski ulega również znacznej zmianie, co sami obserwujemy od kilku lat.
O ile klimat saharyjski, docierający już do
południowej Europy, dzisiaj nam nie grozi,
to jednak konsekwencje tego stanu rzeczy
odczuwamy we własnym ogródku. Coraz
częstsze intensywne burze i nawałnice oraz
bezśnieżne zimy są bezspornym skutkiem
zmian klimatu.

Klimat Polski zmierza bowiem w kierunku
dwóch pór roku – ciepłej pory suchej oraz
zimnej pory deszczowej. Z tym zastrzeżeniem, że opady w okresie letnim będą nagłe
i gwałtowne, a więc przyniosą człowiekowi
i przyrodzie więcej szkody niż pożytku. Opady w porze zimnej powinny być bardziej stabilne, jednak coraz częściej doświadczamy
ich braku w tym okresie, co jeszcze parę lat
temu było nie do pomyślenia.
Samego deszczu na świecie powinno być
więcej – sumarycznie z oceanów wyparuje go więcej, więc i spadnie go więcej,
szczególnie na wyższych szerokościach
geograﬁcznych. W praktyce deszcze będą

zazwyczaj nagłe, ulewne, obfite, a więc
w większości części świata nieopłacalne
dla środowiska żywego. Deszcz bowiem,
aby spełnić swoje życiodajne funkcje, musi
wsiąkać w glebę. Dzieje się tak, gdy spada
równomiernie, powoli i ma czas, by dostać
się do niższych par�i gleby. Deszcz ulewny
spływa szybko po powierzchni, nie dając
szansy na wystarczające wzbogacenie wód
gruntowych. Oznacza to problemy dla wielu
roślin, a co za tym idzie – również dla zwierząt i człowieka.

Tymczasem coraz więcej osób zaczyna mieć
świadomość konsekwencji takich niewspółmiernych deszczy. Pojawiają się coraz to
nowe rozwiązania hydrologiczne, mające
zatrzymać jak najwięcej wody w obrębie
danego terytorium. Czasem jednak wystarczy poszukać rozwiązań w kulturach staro-

żytnych. Dzięki odpowiednim przekopom,
rowom i zbiornikom retencyjnym w trakcie ulew deszczówka ma szansę zatrzymać
się na dłużej i wsiąknąć w glebę. Metoda
wydawałoby się stara jak świat, a jednak
zaniedbana w ostatnich dekadach. Równie nieodkrywcze wydaje się zalesianie
terenów okalających skupiska ludzkie oraz
utrzymywanie terenów podmokłych w ich
naturalnej formie. Tymczasem człowiek
przez stulecia wycinał w pień i osuszał pod
swoje gospodarcze cele co tylko się dało.
Konsekwencją są m.in. problemy z zatrzymywaniem wód w miejscu ich opadów.
Coraz więcej miast i regionów, mając jednak dziś globalną świadomość deficytu
wody, stara się wyprzedzić nadchodzące problemy. Mimo że beton i asfalt nie
sprzyjają zatrzymywaniu wody, to istnieją
już dziś systemy, w których miasta stają się
„gąbkami” chłonącymi wodę i przetrzymującymi ją na później. Jest to możliwe m.in.
dzięki specjalnym obszarom zielonym, tworzonym po to, by gromadzić wodę, a także
dzięki ogrodom dachowym i kratownicom
umożliwiającym spływanie wody do gruntu. Innowacje pojawiają się również na innym obszarze – są już na przykład zakątki
na świecie, gdzie pije się oczyszczoną wodę
ze ścieków, i nikogo to nie bulwersuje. To
wszystko jednak jak na razie dzieje się zbyt
wolno i obejmuje zbyt mało rejonów, ażeby miało faktyczny wpływ na osuszający się
w zastraszającym tempie glob.

Skutków suszy nie trzeba dzisiaj szukać daleko, szczególnie że w Polsce wpisuje się
ona powoli i w krajobraz, i w kalendarz.
W przyrodzie susza już charakteryzuje się
niekontrolowanymi pożarami lasów, degradacją gleby, uboższą roślinnością, w niektórych województwach wręcz stepowieniem,
a także pośrednio powiązanymi innymi
klęskami żywiołowymi: upałami, trąbami
powietrznymi, tornadami, powodziami, lawinami błotnymi itp.
Gospodarczo tych skutków może być
jeszcze więcej. Pierwszy i najważniejszy:
deﬁcyty wody. Polska jest pod względem
zapasów wody jednym z najgorzej zaopatrzonych krajów Europy. Wody może
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brakować nie tylko do celów sanitarnych,
ale także spożywczych. O deﬁcycie wody
pitnej jeszcze się nie mówi, i oby nie było
takiego problemu. Całe rolnictwo, duża
część handlu, a nawet część przemysłu
odczują skutki niedoborów wody. Rolnicy
zbiorą zubożone plony, hodowcy ograniczą
liczbę w inwentarzu, konsumenci zapłacą
więcej w sklepach za większość produktów spożywczych. Szacowany wzrost cen
na ten rok wynosi ponad 5 proc., dla porównania zeszłoroczna susza przyczyniła
się do wzrostu cen na poziomie 3 proc. Na
tym jednak lista strat spowodowanych suszą się nie skończy. Powiązane z nią inne
zjawiska klimatyczne również będą miały
wpływ na naszą codzienność: na przykład
mechaniczne uszkodzenia mienia podczas
podtopień, nawałnic i burz. A podczas długotrwałych upałów będzie zagrożone także życie i zdrowie wielu ludzi.

Tak naprawdę nie do końca zdajemy sobie dzisiaj sprawę z konsekwencji suszy
w naszym otoczeniu – jeszcze nie do końca wierzymy, że może nas ona dotknąć
bezpośrednio. Jednak najwyższy czas, aby
wdrażać rozwiązania, które wspomogą zatrzymywanie wody w glebie i sprawią, że
lokalne zapasy wzrosną, a nadmierne ulewy, zamiast siać spustoszenie, zamienią
się w alternatywne zapasy na gorszy czas.
Warto dążyć już na poziomie lokalnym do
wprowadzania takich ograniczeń, a najlepiej zawsze zacząć od siebie.

Pierwszą zasadą jest oczywiście korzystanie
z deszczówki oraz zaprzestanie korzystania
z wody wodociągowej w celach ogrodniczych, co powinno już być oczywistością
we wszystkim gospodarstwach domowych.
Ograniczanie zużycia wody w celach sanitarnych również w czasie suszy ma ogromne
znaczenie – prysznice powinny być krótsze
lub rzadsze, a woda do toalet gromadzona
np. podczas mycia rąk czy płukania warzyw.
Wodę bieżącą, bez detergentów, można
„łapać” do pojemników i podlewać nią okoliczne roślinki. Korzystanie z trybów „eko”
w pralkach i zmywarkach to także jedna
z możliwości ograniczenia zużycia wody.
Warto również zastanowić się, w jaki nieoczywisty sposób możemy ograniczyć zużycie
wody. Na pewno zużywają jej mniej w globalnym rozrachunku wegetarianie, a przede
wszystkim weganie, podobnie jak miłośnicy
idei „zero waste” w kuchni, którzy potraﬁą
stworzyć kulinarne cuda z resztek i pozostałości po jedzeniu. Na pewno też oszczędzają
ją domorośli ogrodnicy, którzy do produkcji
własnej żywności używają deszczówki.
Takie kroki są bardzo potrzebne, ale to jak
na razie w skali świata maleńka kropelka
w oceanie potrzeb. Dlatego tak ważne jest
myślenie na poziomie lokalnej społeczności, jak można zabezpieczyć się przed konsekwencjami suszy lokalnie i jakie działania
mogą wzbogacić właśnie lokalne zasoby. Bo
nie ma dla człowieka (i przyrody!) większej
katastrofy jak brak zwykłej, czystej wody.
Ewelina Wolna-Olczak
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George Herbert, angielski poeta epoki baroku, napisał, że jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli.
Konieczność uczestniczenia ojca w procesie wychowania dziecka uznawana jest za jedną z podstawowych
prawd pedagogicznych znanych od najdawniejszych czasów, choć jego rola w rodzinie na przestrzeni
wieków ulegała wielu modyfikacjom. Jak znaleźć sens ojcostwa we współczesnym świecie?

TRANSFORMACJA
W starożytnym Rzymie ojciec był bogiem. Jak podają źródła historyczne, ojciec decydował o życiu i śmierci członków rodziny. Miał możliwość pozbawić
swoje dzieci wolności, ukarać cięgami,
a nawet je odsprzedać. Jego pozycja była
niepodważalna, zagwarantowana prawem. Głowa rodziny decydowała w kwestiach dotyczących wychowania, nauki
oraz planów życiowych potomstwa. Niesubordynacja nie wchodziła w rachubę.
W średniowieczu rodzina była zarówno
związkiem emocjonalnym, jak i ekonomicznym. W opracowaniach historycznych czytamy, że praca w gospodarstwie
podzielona była na zajęcia męskie i kobiece. Zajęcia rolnicze i zawodowe rzemiosło należały do mężczyzn, natomiast
prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz rękodzielnictwem zajmowały się
kobiety. Wychowanie potomstwa było
domeną matek. Dopiero starsi chłopcy
pod kierunkiem mężczyzn wdrażali się
do zajęć męskich, takich jak uprawa roli,
łowiectwo i władanie bronią. Nie da się
ukryć, że władzę w rodzinie dzierżył ojciec. Jemu posłuszna miała być zarówno
żona, jak i dzieci – nawet dorośli, jeśli nadal zamieszkiwali pod wspólną strzechą.
To ojciec decydował o związkach małżeńskich potomków. Matki stały w cieniu,
wzmacniając jedynie autorytet ojca, na
ogół przebywającego poza domem. Relacje między ojcem a dziećmi były dość
sztywne i miały charakter instrumental-
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ny. Ojciec reprezentował autokratyczy
styl wychowania, opierający się na systemie nagród i kar. Dzieci czuły głębokie zobowiązanie do czci i szacunku wobec niego. Z matką łączyły je więzi uczuciowe.

w których zastali nienawykłe do nich
dzieci i ich matki, zręcznie żonglujące
między wychowaniem dziatwy, pracą zawodową a służbą ojczyźnie. Tata musiał
w tym gnieździe znaleźć sobie nową rolę.

Kulturowe wzorce ojcostwa ewoluowały
powoli. Na ostateczny koniec patriarchalnego modelu rodziny miały wpływ
różne przemiany historyczne. Z pewnością wieki XIX i XX, w związku z industrializacją, urbanizacją i masową migracją,
wpłynęły na rozprzężenie więzi rodzinnych. Jednak za moment krytyczny uznaje się zakończenie II wojny światowej,
kiedy mężczyźni powrócili do domów,

Dziś mężczyzna nie ma władzy ostatecznej nad potomstwem. Partnerski styl
życia spowodował, że rola ojca i męża
uległa przemianom. Obecnie widoczne
są zwiększające się oczekiwania wobec
ojcowskiego zaangażowania nie tylko
w wychowanie, ale i w opiekę. Dziś ojcostwo zobowiązuje, aby mężczyzna towarzyszył potomstwu na drodze rozwoju,
aż ku pełnej dojrzałości. Zawsze szanując

nAjLePsZy

TaTa
nA śwIeCiE

dad

tata

godność dziecka. Co istotne, nowy wzorzec pozwala tacie na okazywanie całego
wachlarzu emocji, które przez wieki były
zarezerwowane tylko dla kobiet. Mężczyzna jest dumny z faktu bycia tatą i nie
wstydzi się tego okazywać. Coraz więcej
panów nie boi się głośno mówić o tym,
jak bardzo kocha swoje dziecko, jak o nie
dba, jak je przewija i karmi, jak się z nim
bawi. Przeciwnie, zamieszczając co rusz
zdjęcia w mediach społecznościowych,
faceci za wszelką cenę chcą pokazać
światu, że uczestniczą, i w jaki sposób,
w życiu swoich pociech. Wpadli w filozofię bliskości jak śliwka w kompot.

papa

vader

otec

padre

„MIEĆ DZIECKO”
A „BYĆ OJCEM”
Dorota Zawadzka, polska superniania, szukała odpowiedzi na pytanie, kiedy mężczyzna zaczyna być tatą. Opinii było tak wiele,
jak wielu jest ojców. Jedni merytorycznie
stwierdzali, że ojcem zostaje się, kiedy
plemnik łączy się z komórką jajową. Drudzy, że w chwili narodzin dziecka. Inni, że
punktem zwrotnym jest pierwsze słowo
„tata”, a pozostali nie potrafili myśli ubrać
w słowa. Faktem jest, że między „mieć
dziecko” a „być ojcem” jest ogromna dziura obowiązków (ale i przyjemności), którą
mężczyzna powinien wypełnić.
Każde dziecko (nie tylko małe!) marzy
o ojcu mądrym, silnym, odważnym, ciepłym. Takim, który opatrzy zranione kolano, zaplecie warkocz i przegoni smoka zza
szafy. Który przeczyta książkę na dobranoc
i nauczy jazdy na rowerze bez trzymanki.
Który pochwali za dobre wyniki w szkole
i nie boi się rozmowy na trudne tematy.
Tak wygórowane oczekiwania napawają
ojców strachem, zwłaszcza jeśli ich kontakt
z rodzicielem był godny pożałowania. Jednak wbrew pozorom są one dość konkretne i wcale nieskomplikowane. Podstawą
do zbudowania bliskiej więzi z dzieckiem
jest wspólny czas. Jak podkreślają psychologowie wieku dziecięcego, ojciec nie ma
autorytetu z nadania, więc musi go sobie
wypracować. Tyle, że żadnego malucha nie
interesuje stanowisko, uposażenie, szybka
fura czy liczba zer na koncie taty. Statusu
nie zapewni także groźna mina i wykaz kar
za przewinienia. W cenie jest obecność
i dostępność. Ojcem się jest, a nie bywa.
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Szczęśliwe dzieciństwo stanowi podwaliny
pod szczęśliwe dorosłe życie. Badania nad
osobowością dzieci, które pozbawione były
kontaktów z ojcem i jego miłości, wskazują
liczne jej zaburzenia. Są to m.in. zaburzenia
związane z przystosowaniem się do pełnienia ról społecznych, trudności w przystosowaniu się do wymagań panujących w grupie, mniejsza samodzielność, brak poczucia
bezpieczeństwa, lękliwość, nieumiejętność
sprostania stawianym obowiązkom czy
brak osobowego wzoru mężczyzny.

BALANS
Wielu psychologów bije na alarm, że dzisiejszy świat stanął na głowie. Mówi się o zacieraniu granic między rolą ojca i matki. Ojciec
staje się drugą matką. Wysuwa się nawet
tezę, że wobec przemian roli mężczyzny,
powodujących utratę przez niego pozycji
społecznej, zachodzi niebezpieczeństwo całkowitego zepchnięcia go na margines życia
rodzinnego. Z drugiej strony media dolewają
oliwy do ognia, przedstawiając portrety kobiet silnych, przedsiębiorczych, samowystarczalnych, którym facet (także w roli ojca ich
dziecka) jest potrzebny jak kwiatek do kożucha. Kobieta-bohaterka. Ojciec-figurant. Kobiety stały się ponoć bardziej męskie, a mężczyźni zniewieściali. Czy aby na pewno?
Mama i tata to dwa stanowiska, które się
wypełniają, ale nie mogą wzajemnie się zastąpić. Bo rodzicielstwo to nie rywalizacja
o względy dziecka, lecz współpraca i pomaganie sobie nawzajem. Przy zachowaniu
wspólnych wartości, ale przy udziale osobnych potencjałów. To wspaniale, że są różni, ponieważ każdy z nich inaczej wykonuje
swoje rodzicielskie obowiązki, inaczej interpretuje świat i w inny sposób komunikuje
swoje uczucia. Ta różnorodność wzbogaca.

Dziś mężczyzna jest partnerem dla kobiety i dzieci. Każde z nich musi znaleźć swoje
miejsce w związku, w którym stery i odpowiedzialność rozkładają się po równi
między kobietę i mężczyznę. Obie role –
ojca i matki – jako wzorów osobowych są
bezsprzecznie ważne. Dzięki nim dziecko
zdobywa przygotowanie do późniejszych
ról społecznych: kobiety i mężczyzny, żony
i męża czy matki i ojca.
Nie dajmy sobie wmówić, które zajęcia
są promęskie, a które anty. Nie ulegajmy
lansowanym trendom. Nie ma jednego
wzorca na idealnego ojca. Są różne oblicza ojcostwa. To rola w trakcie nieustannej
transformacji, skorelowana zarówno ze
sferą prywatnych relacji, jak i społecznych
zależności. Każdy mężczyzna musi wypracować własny model, skrojony na miarę
potrzeb swojej rodziny. Musi pisać własną
instrukcję, na bieżąco i systematycznie
uzupełnianą aneksami. Każda rodzina to
niepowtarzalny układ cech poszczególnych
jej członków, a także związków uczuciowych pomiędzy nimi. Każda rodzina to indywidualny przypadek – wyjątkowy zbitek
doświadczeń i temperamentów. Grunt,
żeby aktywnie słuchać jej członków i wpisać się w jej rytm.
23 czerwca w Polsce, a 14 w Belgii obchodzimy Dzień Ojca, święto nieco mniej
popularne niż Dzień Matki. To idealny
moment na mały rachunek sumienia. Nie
pytaj jednak, jaki powinien być idealny
ojciec. Spytaj swoje dzieci, jakiego tatę
chciałyby mieć.
Sylwia Znyk
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edukacji informatycznej i informatyki, biologii, geograﬁi, ﬁzyki, chemii oraz edukacji dla
bezpieczeństwa. A w nich mnóstwo zadań
interaktywnych, krzyżówek, ﬁlmików; wirtualne podróże i eksperymenty. To prawdziwe
kompendium wiedzy, a przy tym całkowicie
bezpłatne. Co ważne, uczeń sam decyduje,
co go ciekawi, i sam decyduje, w który projekt ma ochotę się zaangażować. Bez obecności pedagoga, ale merytorycznie i z mul�medialnym rozmachem.

Nauka zdalna podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych budzi wiele kontrowersji. Przerwa w szkołach
związana z zagrożeniem epidemiologicznym jest trudna zarówno dla
nauczycieli, jak i dla uczniów i ich
rodziców. Media donoszą, że kryzys
nie tylko odsłonił nierówności wśród
dzieci, ale także je pogłębia. Warto
więc szukać narzędzi, które zapewnią dostęp do edukacji. Może nie
taki diabeł straszny, jak go malują?

Jakie jest dziś naturalne środowisko komunikacyjne dzieci i młodzieży? Wiadomo,
internet! To w sieci uczniowie szukają informacji, inspiracji i wymieniają się wiadomościami. Podstawą pracy zdalnej (pracy
z domu) jest komputer lub telefon i dostęp
do internetu, czyli narzędzia, które maluchy
znają od podszewki.
Brak zajęć w szkole nie oznacza, że dostęp
do kształcenia jest wykluczony czy ograniczony. Przeciwnie, szczególnie w dobie
zasobów internetowych, gdzie pojawia się
wiele wartościowych stron oraz kanałów
z misją szerzenia wiedzy. Przekrój tematów
również napawa optymizmem – od nauki
języków obcych, przez przedmioty ścisłe, po
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historię czy język polski. Internet nie zastąpi szkoły, kontaktu z nauczycielem i grupą
rówieśniczą, ale z pewnością uprości zdalną naukę. Dlaczego więc nie czerpać pełną
garścią z nowych technologii?
Na rządowej stronie www.gov.pl znajdziesz
materiały dydaktyczne i narzędzia z podziałem na szczeble edukacyjne (oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, szkoła średnia
i szkoła branżowa), a także rozpisane plany
lekcji na każdy dzień. Każda lekcja to spora
dawka wiadomości, karty pracy, prezentacje, propozycje ﬁlmów czy doświadczeń
i quizy. Jeśli twoja pociecha uczęszcza na zajęcia do szkoły polonijnej na terenie Belgii
i realizuje uzupełniający program nauczania języka polskiego, nie musi przerabiać
wszystkich ministerialnych propozycji, ale
może przejrzeć listę proponowanych tematów, by wzbogacić swoją wiedzę.
Podobnie działa portal www.epodreczniki.pl,
stworzony i administrowany przez Ministra
Edukacji Narodowej, na którym w trzech
blokach nauczania (edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa) opublikowane zostały propozycje
lekcji i zadania interaktywne jako uzupełnienie lub alternatywa dla tradycyjnych
wydawnictw papierowych. Jak zapewniają
twórcy pla�ormy, uczniowie znajdą e-materiały do języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, przyrody, matematyki,

Dla dzieci polskich uczących się za granicą
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
udostępnia materiały edukacyjne w formie
podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”.
Strona internetowa www.wlaczpolske.pl,
na której znajduje się skrypt, zawiera treści
z zakresu nauczania wczesnoszkolnego, języka polskiego, wiedzy o Polsce oraz historii i geograﬁi Polski. Co ważne, to narzędzie
pozwalające tworzyć zindywidualizowane
zestawy treści dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka polskiego ucznia.
Można skorzystać z gotowego zestawu materiałów lub dokonać selekcji, tworząc własny podręcznik, skrojony na miarę indywidualnych potrzeb edukacyjnych.
Warto zajrzeć na stronę www.lektury.gov.pl,
na której nieodpłatnie udostępniono treść
wielu lektur szkolnych (można odczytać je
w przeglądarce lub pobrać e-booka). Uczeń
nie pozostaje z lekturą bez omówienia. Każda pozycja wzbogacona jest wzmianką na
temat genezy powstania utworu, a także
epoki i gatunku, który reprezentuje. Dodatkowo przy każdej lekturze znajdziesz
propozycje ciekawych stron, związanych
tematycznie z utworem lub jego twórcą. To
bardzo intratna propozycja, zwłaszcza kiedy
z powodu pandemii nie możesz skorzystać
z zasobów księgarni stacjonarnej.
Ninateka to serwis, który gromadzi ﬁlmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje,
ﬁlmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów,
relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7000 plików audio
i video! Warto, by lekcje w domowym zaciszu
urozmaicić nowościami literackimi, muzycznymi, filmowymi i multimedialnymi, a na
stronie www.ninateka.pl znajdziesz kino, teatr, salę koncertową i galerię sztuki w jednym
miejscu. Wszystkie materiały zamieszczone
w Ninatece są bezpłatne, a dostęp do nich
nie wymaga logowania. Co warto zaznaczyć,
materiały są całkowicie wolne od reklam. Nic,
tylko słuchać, oglądać i komentować!

www.elabouti.com
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Sprawdzone adresy internetowe:
https://wolnelektury.pl
https://pl.khanacademy.org
www.wwf.pl/edukacja-wwf
https://ipn.gov.pl/pl
https://przystanekhistoria.pl

Wspominając zbiory cyfrowe, nie można nie
wspomnieć o Polonie, jednej z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie
i jednocześnie największej tego typu bibliotece w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie
tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych
instytucji. Zdigitalizowane zasoby codziennie powiększają się nawet o dwa tysiące
obiektów – książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Na stronie www.polona.pl
obejrzysz egzemplarze reprezentujące cały
przekrój dziedzin i epok. To fenomenalna
ilustracja treści, które uczeń przyswaja na
podstawie tradycyjnego podręcznika.
Czy znasz platformę www.pistacja.tv? Nie
przegap darmowych wideolekcji z matematyki i chemii, zgodnych z podstawą programową i przygotowanych we współpracy
z doświadczonymi metodykami! Jak podkreślają internetowi nauczyciele, za pomocą tego narzędzia uczniowie mogą uzyskać
wyjaśnienie zagadnienia innymi słowami
niż w klasie. To również solidne wsparcie
dla rodziców, jeśli chcą razem z dziećmi
odrobić zadanie domowe albo jeśli sami
uczą swoje dzieci w programie edukacji
domowej. Krótkie formy wideo są także
idealnym rozwiązaniem dla uczniów mających problemy ze skupieniem uwagi na lekcjach w szkole. Bywa, że niektórym łatwiej
czerpać wiedzę z filmów, a nie z notatek czy
podręczników. Każde wideo, oprócz jasno
wyjaśnionego zagadnienia, pokazuje także
przykłady zadań z rozwiązaniami. Krok po
kroku. W nagraniach twórcy zachęcają do
samodzielnego rozwiązywania przykładów,
oznaczając odpowiednie miejsca pauzą.
Wszystkie filmy znajdują się również na
platformie YouTube na kanale „Pi-Stacja
Chemia” i „Pi-Stacja Matematyka”. Wyjątkowo atrakcyjne i efektywne nauczanie.
Przysypiałeś na lekcjach historii? Usiądź wygodnie w fotelu, zapnij pasy i włącz „Historię bez cenzury”. Czeka cię ostra jazda bez
trzymanki! Dowiesz się o rzeczach, o których
nauczyciele historii nawet nie pomyśleli, aby
ci o nich opowiedzieć. W taki sposób rekla-
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muje kanał jego twórca i właściciel – Tomasz
Okoń. Autor przyznaje, że pomimo ewidentnej oprawy rozrywkowej w jego filmach nie
ma ściemy. Choć tytuły odcinków („Smród,
brud i wszy – historia higieny” czy „Flaki
na wierzchu – tortury w średniowieczu”)
wzbudzają kontrowersje, to jednak Okoń
od początku założył, że opowiadane historie
muszą mieć stuprocentową wartość merytoryczną, potwierdzoną przez źródła i konsultacje z naukowcami. Przyjął też, że daty będą
miały drugorzędne znaczenie, bo pierwsze
skrzypce gra u niego kontekst wydarzeń.
Dlaczego w straży pożarnej jest „strażak”,
a w straży miejskiej „strażnik”? Dlaczego
trzymamy akurat kciuki i bywamy w siódmym niebie? Dlaczego mówimy „dzień dobry”, a w innych językach jest „dobry dzień”?
Dlaczego mówimy „Włochy”, a nie „Italia”?
Paulina Mikuła z kanału „Mówiąc Inaczej”
zna odpowiedzi nie tylko na te pytania. Jej
seria odcinków o języku polskim to kompendium wiedzy – ciekawostki, wskazówki oraz
rady związane z pisaniem i mówieniem. Nie
tylko dla purystów językowych!
Jeśli szukasz wsparcia dla dziecka w nauce
języka angielskiego, odszukaj na platformie
YouTube kanał „Po Cudzemu”, na którym
Arlena Witt w bardzo przystępny sposób
tłumaczy treści, których na próżno szukać w repetytoriach. To nauczyciel nowej
generacji. Bez zadęcia, za to naturalnie
i z polotem odpowie na nurtujące pytania:
Powiedzieć someone czy somebody? Free,
three, tree – jak to odróżnić? Jak się nauczyć phrasal verbs?
Czy wiesz, że 63 proc. osób jest w stanie
uwierzyć w nieprawdziwą informację, jeśli
jest w niej odwołanie do badań i statystyk?
Nie musisz jednak nic wymyślać – nauka
jest bowiem pełna wiedzy, która szokuje
i ciekawi. Jeśli chcesz błyszczeć takimi faktami wśród znajomych, to zajrzyj na kanał
„Uwaga! Naukowy Bełkot”, skupiony wokół nauki, ze szczególnym uwzględnieniem
chemii, fizyki i genetyki. Za fenomenalnymi i rzetelnie opracowanymi zagadnieniami kryje się Dawid Myśliwiec – z wykształcenia doktor chemii. Nauka nie ma przed
nim tajemnic. Myśliwiec zabiera widzów
w fascynującą podróż, której nieodłącznym elementem jest wiedza poparta badaniami i eksperymentami naukowymi.
Mówi łatwo o rzeczach trudnych, a po jego
wykładach chiralność, zjawiska kapilarne
czy absorpcja promieniowania przestaną
nas przytłaczać. Dawid działa jak magnes
– przyciąga widzów w każdym wieku.

Serwisy francuskojęzyczne też nie zostają
w tyle w edukacji na odległość. We współpracy z Federacją Walonii-Brukseli stacja
RTBF oferuje nową ofertę edukacyjną dla
dzieci w wieku od 6 do 12 lat, aby wytłumaczyć matematykę, język francuski oraz
przedmiot wykładany w Belgii pod nazwą
l’eveil. Każde nagranie z cyklu „Y’a pas école,
on révise!”, prowadzone przez dziennikarkę
Gwenaelle Dekegeleer, trwa 25 minut. Jak
podkreślają twórcy programu, ich celem
nie jest zastąpienie lekcji, ale przypomnienie dzieciom podstaw. Programy w zamyśle mają zapewniać dodatkowe wsparcie,
dostępne dla wszystkich, w krótkim i przyjemnym formacie. Chodzi również o odciążenie rodziców, którzy przeżywają stres
w tych trudnych czasach. Więcej informacji
na stronie www.rtbf.be.
Platforma YouTube jest pełna kreatywnych
treści, aby dobrze się bawić lub zaspokoić
ciekawość (zarówno najmłodszych, jak i studentów). Z wiedzą matematyczną na pierwszy plan wysuwa się kanał „Micmaths”.
Mickaël Launay, z wykształcenia i zamiłowania matematyk, dzieli się swoją pasją,
oferując nieakademickie, zabawne i dostępne podejście do tej dyscypliny. Na uwagę
zasługuje także kanał „Quelle Histoire” – to
zaproszenie do odkrywania światowego
dziedzictwa kulturowego. Kilkuminutowe
animacje sprawiają, że nauka w magiczny sposób przeistacza się w rozrywkę. Nie
można też nie wspomnieć o kultowym
„C’est pas sorcier”, zabawnym magazynie
naukowo-odkrywczym, który trafia zarówno do dzieci, jak i dorosłych.
Zamierzeniem twórców materiałów edukacyjnych w sieci jest wyrównywanie szans
uczniów poprzez zapewnienie dostępu do
dobrej jakości cyfrowych materiałów edukacyjnych, z których można uczyć się w dowolnym miejscu i czasie. Za pomocą lekcji
w internecie uczniowie mają możliwość nie
tylko nadrobić zaległości w nauce, ale też
powtórzyć przerabiany w szkole materiał
czy poszerzyć posiadaną już wiedzę. Warto
więc pomóc dziecku w znalezieniu optymalnych, merytorycznych źródeł wiedzy,
zwłaszcza kiedy na wyciagnięcie ręki znajdują się dziesiątki serwisów edukacyjnych,
z bogatymi i przeważnie interaktywnymi
zasobami dla nauczania na wszystkich poziomach. Nagle wszystko okazuje się nie tak
daleko, ale tak blisko.
Sylwia Znyk

Od kilku lat obserwujemy w Polsce różne formy ograniczania wolności słowa.
Szczególnie w mediach państwowych
informacje bywają manipulowane
oraz cenzurowane. Od samego początku tego procederu różne środowiska
sprzeciwiały się takim praktykom, jednak wobec medialnej machiny władzy
zazwyczaj nie wybrzmiewały zbyt donośnie. Dziś jesteśmy świadkami kolejnej formy cenzurowania – artystycznej, skierowanej nie tylko w samego
artystę, ale także w jego medium oraz
w jego publiczność. Dzisiaj wybrzmiewa głośne „dość” i pojawia się cień
szansy na zatrzymanie niszczącej wizji PiS, która dopuszcza manipulacje,
ograniczenia swobód obywatelskich
oraz środki przymusu i szantażu. Mowa
oczywiście o majowym incydencie
w radiowej Trójce z piosenką kultowego Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”.

KOŚĆ NIEZGODY
Utwór artysty jest kontrowersyjny –
opowiada o utracie najbliższych osób
10 kwietnia oraz o rocznicy ich śmierci.
Nawiązuje do zakazu odwiedzania cmentarzy w trakcie pandemii, z którego to
powodu wiele osób w żałobie czy żalu nie
mogło uczcić pamięci najbliższych symboliczną wizytą na ich grobie. Społeczeństwo
było straszone karami i konsekwencjami
finansowymi za złamanie zalecenia pozostania w domu. Tymczasem prezes partii
rządzącej odwiedził cmentarz, na którym
spoczywała jego śp. matka. Łamiąc wszelkie zalecenia władz, poruszając się w odległości mniejszej niż dwa metry od osób,
z którymi się nie mieszka, oraz uczestnicząc w zbyt licznym na tamten czas zgromadzeniu, prezes pokazał, że jego obostrzenia nie dotyczą. Że jest ponad nimi
i nie musi się liczyć z konsekwencjami, bo
po prostu takich nie będzie.

28

GAZETKA

starej

Piosenka Kazika mówi właśnie o tej dwulicowości; uderza bezpośrednio w polityka, wytyka mu podwójną moralność oraz
brak poszanowania zasad obowiązujących
całe społeczeństwo. Twórczość Staszewskiego od zawsze budziła zarówno podziw,
jak i kontrowersje. Główną jej zaletą poza
walorami muzycznymi był zawsze autentyzm. Kazik jest ze swoim odbiorcą zawsze
szczery poprzez wszystkie swoje pokręcone
środki wyrazu artystycznego. Z tej piosenki
także bije trzeźwa ocena nienormalnej sytuacji, a niezgoda na nią jest jedyną słuszną
reakcją. I tak się zaczęło – kość niezgody,
puszka Pandory, koń trojański wpuszczony
do błogosławionej Trójki...

ZAMACH NA LP3
O tym, że w Programie III Polskiego Radia
nie dzieje się dobrze, doskonale wiedzieliśmy od pięciu lat. Zwalnianie polityków
z długoletnim stażem, zdejmowanie z anteny najpopularniejszych audycji, całkowita kontrola nad treściami politycznymi
oraz represje względem pracowników za
niesubordynację nie wróżyły niczego dobrego. W ramach protestu powstała prężnie działająca inicjatywa „Ratujmy Trójkę”,
która informowała słuchaczy o zmianach,
jakie zachodzą w radiu w imię potyczek
politycznych. Powstała także lista #KogoNieSłychać, prezentująca „wyciszonych”
dziennikarzy radiowej Trójki. Idea projektu
była jasna: „My, słuchacze Trójki, łączymy
się w proteście przeciwko zmianom personalnym i programowym w Programie
Trzecim Polskiego Radia!”. W marcu radio
opuścił Wojciech Mann, będący wizytówką
jakości i dumą Trójki.
W ostatnich latach kilkakrotnie podejmowano rozmaite próby sabotażu nowych
praktyk, jednak ta z 15 maja była wyjątkowa skuteczna. Tego dnia bowiem odbyło się 1998. notowanie Listy Przebojów
Trójki. Kultowa lista przez lata wytyczała
ścieżki muzycznych gustów polskich słuchaczy. W tym notowaniu wygrała właśnie
piosenka Kazika krytykująca wprost prezesa Kaczyńskiego... i mleko się rozlało.

Najpierw anulowano głosowanie wskutek
domniemanego fałszerstwa, potem kazano podpisywać lojalki, następnie zawieszono dziennikarzy, wreszcie – zwolnił się
Marek Niedźwiecki, a za nim rzesza świetnych trójkowych twarzy... W międzyczasie
pojawiały się w mediach informacje o naciskach w SMS-ach z samej „góry”, żeby
„zrobić coś z tą piosenką”. Jakby było mało
już ujawnionych kompromitacji związanych
z cenzurowaniem artystów w radiu, do
dyskusji włączali się coraz to nowi politycy,
dla których kontrowersją był utwór Kazika,
a nie odebranie słuchaczom publicznego
radia prawa głosu w wolnym i demokratycznym kraju. Zaczęły się protesty, krytyka
ludzi kultury i sztuki, a powszechny niesmak odczuli nie tylko zagorzali fani Trójki
w jej pierwotnym wydaniu.

NADZIEJA W NOWYM ŚWIECIE
Po majowych wydarzeniach zawrzało. Już
wcześniej powstał pomysł uruchomienia
nowej stacji radiowej, która skupiałaby „starych” dziennikarzy Trójki. Zbierano fundusze
na ten cel, organizowano studia, prowadzono dodatkowe rekrutacje. Co jakiś czas do
inicjatywy dołączali znakomici artyści sztuk
wszelakich, deklarując różne zaawansowanie we współpracy. Po majowym bojkocie
Listy Przebojów Trójki zbiórka pieniędzy na
nowe radio trójkowiczów pobiła rekord –
około 20 tysięcy darczyńców wpłaciło około miliona złotych. Tym samym nowe radio
zaczęło nabierać całkiem realnych kształtów
i ma ruszyć już w czerwcu.
Radio Nowy Świat, bo taką ma mieć nazwę, będzie prezentować audycje muzyczne, publicystyczne, społeczne, kulturalne,
opiniotwórcze. Polityka też się pojawi, ale
nie będzie prezentowana przez polityków.
Nadal na czele będą ludzie, tak jak w Trójce, bo to dzięki nim przez dekady do wielu
Polaków trafiała świetna muzyka, mądre
głosy i ciekawe poglądy. Nowe radio daje
nadzieję, że w kraju, do którego bezpardonowo wkracza cenzura, „jeszcze będzie
przepięknie, jeszcze będzie normalnie...”.
Ewelina Wolna-Olczak

ZATRUDNIAMY
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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

Zrównoważone

lepsze jutro
Świat po II wojnie światowej zmierzał w kierunku globalnej stabilizacji oraz rozwoju
ludzkości i jej warunków bytowych. System
kapitalistyczny, który zdominował większość
państw świata, charakteryzował się dążeniem do ciągłego wzrostu. W każdej dziedzinie ludzkiego życia, gospodarki, nauki czy
technologii to dążenie do ciągłego podnoszenia poprzeczki stawało się celem. Niestety, ten system, który w założeniach wydawał
się utopijny, dość szybko przybrał rozmiary
katastrofy. Dzisiaj nie wszyscy jeszcze są
świadomi jej rozmiarów i tego, w jakim
położeniu wobec tej machiny generującej
wieczny zysk postawiony został zwykły człowiek. Na problem zwrócili uwagę naukowcy,
którzy w dobie katastrofy zdrowotnej (pandemii), ekologicznej (globalne ocieplenie)
oraz gospodarczej (zapaść w handlu, przemyśle oraz usługach) wskazują jeszcze jedną
katastrofę – polityczną. Konieczne staje się
przeskoczenie dotychczasowych przyzwyczajeń i nawyków oraz stworzenie nowych
zasad, również politycznych, w świecie budowanym po wygaszeniu pandemii. Tylko
zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy daje ludzkości szansę na lepsze jutro.

MANIFEST
NAUKOWCÓW
16 maja br. ukazał się w wiodących mediach
kilkudziesięciu krajów dokument opracowany przez 3000 naukowców z różnych dziedzin (od ekonomicznych, przez społeczne,
po przyrodnicze), którzy pochodzą z 600 uniwersytetów na całym świecie. Wzywa on do
przemodelowania naszych systemów gospodarczych. Tylko zmiany w dotychczasowych
zasadach mogą przywrócić człowiekowi
godność, a planecie szansę na regenerację.
Naukowcy wskazują ścieżkę, którą powinien
podążyć świat po COVID-19. Jasno deklarują,
że tylko demokratyzacja firm, dekomodyfikacja pracy oraz naprawa polityki dają szansę
naszemu gatunkowi z jednej strony na przetrwanie, a z drugiej na rozwój z poszanowaniem humanistycznych osiągnięć ludzkości.
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Wnioski, które zaprezentowano w manifeście, nie pojawiły się z dnia na dzień po
wybuchu pandemii. Już wiele lat temu
grupy naukowców z różnych stron świata
wskazywały, że niemożliwe jest utrzymanie systemów dążących do ciągłej poprawy
wyników finansowych, w których pieniądz
stoi ponad prawami pracowników oraz
dbałością o środowisko naturalne. Ostatnia
dekada prezentowała wiele mądrych głosów z różnych środowisk naukowych, ale
niknęły one w globalnym przyzwoleniu na
systemy oparte na maksymalnym rozwoju
i zysku. Dopiero w ostatnich dwóch, trzech
latach wzbudziły większe zainteresowanie oraz poparcie wielu obywateli z całego świata. Rządzący nie przejawiali do tej
pory zbytniego zainteresowania tematem,
ale zdaniem autorów majowego manifestu – właśnie teraz jest dobry moment na
wprowadzanie zmian i najwyższy czas, aby
i politycy aktywnie włączyli się w budowanie nowego, zrównoważonego świata.

W OBRONIE
PRACOWNIKA
I PRZYRODY
W manifeście piętnuje się dotychczasową
dominację przedsiębiorstw nad człowiekiem-pracownikiem. Pracownika traktuje się
jako „zasób”, „towar”, często odbierając mu
godność, podstawowe prawa i godne wynagrodzenie w imię namnażania zysków firmy.
Tym sposobem człowiek jako jednostka staje
się zbędny – liczy się tylko praca jego rąk czy
umysłu. Dopóki wpisuje się w konkretne założenia przedsiębiorców, jest potrzebny, ale
jedynie na zasadach określanych przez pracodawcę, często bez prawa weta.
Tylko rezygnacja z dominującej na całym
świecie reguły zysku może poprawić sytuację zwykłego pracownika. Dzisiaj na
świecie istniałaby możliwość stworzenia
systemów z gwarancją godnej pracy dla
dosłownie każdego, niestety nie jest to
do końca w interesie wielkich koncer-

nów. Dostosowanie się do zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego
oznaczałoby dla nich ogromne straty finansowe, a to dochód wydaje się gwarantem ich bytu. Oczywiście nie jest to
prawda i w nowym systemie możliwa byłaby rezygnacja z gigantycznych przychodów na rzecz pracowników. Środowisko
naukowców wzywa zarówno rządy, jak
i przedsiębiorstwa do podjęcia właśnie
takich działań już dzisiaj, do demokratyzacji przedsiębiorstw oraz do dekomodyfikacji pracy. Uspołecznienie pracy
ma na względzie ochronę pracowników
przed destrukcyjnymi zasadami wolnego
rynku. Nie możemy bowiem ludzkiego
życia i zdrowia podporządkowywać regule zysku – bo jest to droga do pogrzebania demokratycznych wartości wypracowanych przez stulecia.
W ten sam sposób należy postrzegać naszą
planetę – reguła ciągłego zysku ją zabija
i niweczy możliwość zastopowania katastrofalnych zmian w przyrodzie, a co dopiero jej regeneracji. Naukowcy przestrzegają,
że te zmiany powinny być wprowadzone
natychmiast i w jak największym zakresie,
tylko wtedy jest szansa na powodzenie.
Tymczasem początki takich zmian będą generowały wysokie koszty, a efekty nie będą
mierzalne od razu.

W OPOZYCJI
DO „WIĘCEJ”
Świat po COVID-19 na pewno nie będzie
taki sam jak przed. Kluczowe pytanie brzmi,
czy jest szansa, aby był lepszy – w sensie
lepiej zrównoważony. Czy wielkie koncerny, filary handlu, przemysłu, politycy będą
w stanie wyrzec się dążeń do zysków za
wszelką cenę, w zamian oferując ludziom
godną pracę? Czy będą w stanie inwestować w nowe rozwiązania na rzecz alternatywnych źródeł energii, pozyskiwania
wody, oszczędnej i rozważnej konsumpcji,
rekonstrukcji zanikających ekosystemów?
Oby ta pandemia, prócz powszechnej paranoi, lęku i dezorganizacji życia społeczno-gospodarczego, dała nam coś więcej.
Wszyscy czekamy na jakąś nadzieję na lepsze jutro – pamiętajmy, że „lepsze” wcale
nie musi oznaczać więcej i więcej, a czasem wręcz przeciwnie.
Cały manifest można przeczytać na stronie:
https://democratizingwork.org.
Ewelina Wolna-Olczak

Razem
Mamy rok 2020, a mimo to wielu
z nas wciąż zaskakuje widok osób
niepełnosprawnych lub autystycznych podróżujących, wychodzących ze znajomymi albo aktywnych
zawodowo. Nadal częściej łączymy
chorobę i ograniczenia z zasiłkiem,
opiekunami, ciężarem, marazmem,
smutkiem i zamknięciem niż z działaniem i samodzielnością. Nic dziwnego zatem, że każde otwarcie lokalu, sklepu czy miejsca spotkań
prowadzonego przez osoby dotknięte niepełnosprawnością lub
autyzmem przykuwa uwagę mediów i wywołuje poruszenie.

JA JESTEM I CZUJĘ!
Osoby dotknięte kalectwem lub ograniczeniem umysłowym do niedawna
były jak widma – najbliższe otoczenie
wiedziało, że w tym czy tamtym domu
„mieszka ktoś taki”, ale niemal się ich
nie widywało, a już na pewno nie bez
asysty przejętych i nieco przerażonych
matek. Dziś jest nieco lepiej – rodziny
i opiekunowie coraz śmielej wychodzą z ukrycia, odważniej stawiają czoła
atakom słownym, durnowatym żartom
i długim spojrzeniom. Szkoły publiczne
i uniwersytety otwierają się na studentów z ograniczeniami lub autyzmem, nawet infrastruktura naszych miast i wiosek powoli dogania Zachód.
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lepiej

Polska mojego dzieciństwa i kilku
lat dorosłości nie była dla niepełnosprawnych ani delikatna, ani uprzejma, a już z pewnością nie otwarta
i wyrozumiała. Jako osoba mająca bliski
kontakt z niepełnosprawnością byłam
pod wrażeniem, kiedy podczas mojego
pierwszego pobytu w Belgii szefowa
restauracji, w której pracowałam, powiedziała, że za kilka dni będziemy otwierać
przed południem, ponieważ będziemy
gościć grupę niepełnosprawnych umysłowo członków jednej z grup teatralnych
w mieście. Głęboko wzruszyłam się nie
tylko tym, że zgodziła się dla nich wcześniej otworzyć, ale przede wszystkim
tym, że te osoby mają możliwość rozwijania swoich pasji i uczestnictwa w przyjemnościach tego świata. Jak później
się dowiedziałam, większość gości była
stałymi klientami naszego lokalu. Znam
z doświadczenia bardzo nieprzyjemną
rzeczywistość, z którą mierzyć muszą się
niepełnosprawni, i takie pozytywne doświadczenia zawsze mnie cieszą.
Polska powoli zmienia się na lepsze – zaczyna dostrzegać tych, których dotyka
kalectwo bądź ograniczenia umysłowe,
i postanawia dać im szansę. Sami niepełnosprawni też rzadziej zamykają się albo
są zamykani w domu, a częściej wychodzą na świat i starają się brać z życia to,
co najlepsze. Spotykamy ich już nie tylko
na ulicy, ale też w telewizji, magazynach
modowych i salach koncertowych. Pamiętacie, jakim kiedyś wydarzeniem
było pojawienie się w „Klanie” Piotra
Swenda, aktora z zespołem Downa?
To, co kiedyś było nieznane i zahaczało
o tabu, dziś staje się przyjazne i bliskie.

Michał znany z programu „Down the
Road. Zespół w trasie” rozpoczął pracę
w gdańskim Urzędzie Miasta. Mimo swoich ograniczeń uparcie dąży do celu i nie
poddaje się. Sylwia Gajewska dumnie pozuje fotografom, ucząc nas wszystkich, że
każde ciało jest piękne. Osoby niepełnosprawne są takimi samymi członkami społeczeństwa, jak osoby zdrowe – owszem,
czasem wyglądają i zachowują się inaczej,
ale mają takie same marzenia i ambicje
jak wszyscy inni. Tak jak każdy mają lepsze i gorsze dni, muszą się uczyć, zmagać
z problemami i smutkiem, a czasem, tak
jak i inni, postanawiają wziąć byka za rogi
i rozkręcić biznes.

SZANSA
Każdy krok ku zakończeniu wykluczenia
osób niepełnosprawnych jest krokiem
ku prawdziwej normalności, dlatego
każde otwarcie klubu, restauracji, kawiarni czy sklepu prowadzonego przez
nich powinno cieszyć! Powinno, ale nie
zawsze jest tak pięknie. Kilka miesięcy temu opinią publiczną wstrząsnęła
historia wrocławskiego lokalu „Cafe
równik”, gdzie pracują osoby niepełnosprawne. Pewna klientka chciała zorganizować tam chrzciny, ale domagała się
„zdrowej” obsługi. Swoją drogą, to jakoś
mało chrześcijańskie podejście do bliźniego swego, ale ja może jakieś inne Słowo Boże znam. Przez internet przelała
się straszliwa fala hejterskiego szamba.
„Wszystkowiedzący” i „normalni” zaczęli obrażać pomysłodawców i pracowników; niektórzy zarzucali im brak higieny,
inni twierdzili, że to nie forma terapii,
ale wyzysk.
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Okazało się, że nie tylko „Równik” codziennie musi stawiać czoła zdrowym i tym,
którzy „są tolerancyjni, ale...”. Każdy, kto
prowadzi działalność, gdzie pracownikami
są autyści lub niepełnosprawni, musi mieć
twardą skórę, ponieważ ilość idiotyzmów,
chamstwa i „dobrych rad” może przyprawić o depresję. Ludziom zatrudniającym
osoby niepełnosprawne nie chodzi o zysk,
ale o integrację, rehabilitację i rozwój tych
młodych, fantastycznych jednostek. Kelnerzy i ekspedientki uczą się zawiązywania
kontaktów społecznych, ćwiczą pamięć
i mowę, uczą się samodzielności. Każde wyjście z domu do pracy jest dla nich
ogromnym szczęściem i szansą na rehabilitację w przyjemny sposób.
Wszyscy przeszliśmy kwarantannę, nie
wszystkim przypadła ona do gustu, wielu przypłaciło ją wypaleniem, stanami
lękowymi czy depresją. A teraz wyobraź
sobie, że osoba niepełnosprawna, z ograniczeniem umysłowym lub autyzmem,
pozostaje w takim zamknięciu całe życie.
Skoro dorosły chłop może
cieszyć się z perspektywy
wyjścia z domu po bułki, pomyśl, jaką radość sprawia niepełnosprawnym
codzienne
wyjście do pracy i pokonanie
zamknięcia. Każde udane zamówienie i każda zrobiona
kawa są ćwiczeniem i pokonaniem samego siebie. Spędzony
w pracy dzień działa cuda dla
zdrowia i daje niesamowitego
kopa do dalszej walki.
Nie zapominajmy, że za każdą osobą niepełnosprawną
czy autystyczną stoją zatroskani opiekunowie. Oni także
wdzięczni są za taką szansę. Zostawiając
swoich najbliższych w miejscu, gdzie nie
tylko mogą się rozwijać, ale też doskonale bawić, z nieco lżejszym sercem sami
mogą spokojnie iść po zakupy, posprzątać albo zwyczajnie nieco odpocząć.
Mogę sobie tylko wyobrazić, jak wielką
radość sprawia im każdy sukces, z jakim
do domu wracają ich podopieczni.
Miejsca takie jak „Równik”, „Dobra kawiarnia”, „CieKawa” w Polsce i „Balls and Glory” czy „Brownies and Downies” w Belgii to
dla właścicieli i personelu nie tylko praca
i z pewnością nie tylko pieniądze – to okno
na świat, bezpieczeństwo, codzienna dawka
ćwiczeń i samodzielności, a dla nas – gości –
wspaniała lekcja empatii i serdeczności.
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DOBRO
NIC NIE KOSZTUJE
To, jak społeczeństwo traktuje swoich najsłabszych obywateli, świadczy o jego rozwoju, a to, jak my – każdy z nas – odnosi
się do osób z ograniczeniami fizycznymi
czy psychicznymi, daje świadectwo o nas.
Jeśli wykrzykujesz o „normalności”, „debilach”, „downach”, jeśli obrażasz chorych
i słabszych, nie jesteś dobrym człowiekiem. Nawet nie wiem, czy można nazwać
cię człowiekiem, jeśli poniżasz i wyśmiewasz czyjąś inność lub ułomność. Jeśli
jesteś jednym z takich hejterów, powiem
ci wprost: nie jesteś w niczym lepszy od
wszystkich, których obrażasz. Jesteś od
nich gorszy, jesteś złem i nie zasługujesz
nawet na jedno ich przychylne spojrzenie.
Jesteś szczęściarzem, który wygrał w ruletkę przy poczęciu: bo masz akurat tyle
chromosomów, ile trzeba, bo urodziłeś się,
mając dwie nogi i ręce, bo twoje neurony
i mięśnie działają prawidłowo. Równie

dobrze, przy rozwoju komórek, z których
powstałeś, coś mogło pójść nie tak – tylko
łut szczęścia sprawił, że nie jesteś chory.
Przyjmij to z pokorą i nie wylewaj swoich
frustracji na tych, którzy urodzili się inni.
Jeśli każdy z nas to zrozumie, świat będzie
dużo lepszym miejscem.
Bycie dobrym, miłym, uprzejmym i wyrozumiałym nic nie kosztuje. Każdy może
okazywać innym szacunek. Jeśli jednak
twoje dobre maniery, szacunek i dobro
są w tym względzie niedorozwinięte:
zamilknij, nie wypluwaj swojego jadu
i głupoty, trzymaj je zamknięte głęboko
w swoim małym, ciemnym i zepsutym
sercu i daj żyć innym, bo nikogo nie obchodzi twoja obraźliwa opinia.

Odwiedzając jako klient miejsca,
w których pracują osoby niepełnosprawne, będąc wolontariuszem albo
dając im szansę na rozwój jako szef,
czynimy ich życie lepszym, weselszym
i pełnym, bo zintegrowanym ze światem
zewnętrznym. Właśnie o szansę na
integrację i szacunek walczą nie tylko
oni sami, ale też ich opiekunowie. Pięknie i w bardzo zwyczajny sposób mówi
o tym belgijski program „Down the
Road”, który doczekał się w tym roku
polskiej wersji. Oba pokazują wspaniałych młodych ludzi z zespołem Downa,
którzy wyruszają w podróż ku samodzielności. Kiedy poznajemy bohaterów
w konfrontacji ze światem, widzimy,
że mają dokładnie takie same marzenia, lęki i radości jak my. Widzą czasem
świat w nieco inny sposób niż ty czy ja,
ale nie oznacza to wcale, że nasza wizja
jest lepsza – jest zwyczajnie inna i trzeba to zaakceptować. Jeden z bohaterów
programu, Michał, powiedział w którymś z odcinków: „Kochani,
zrozumcie wreszcie, że my
też jesteśmy ludźmi, tak jak
wy. Chociaż się trochę różnimy. (…) Każdy ma swoje zachowania, ale możemy być
jedną wielką rodziną”. To
mądre i piękne słowa, które
dla wszystkich powinny stać
się inspiracją i mottem!
Agresja wobec ludzi innych
niż my sami zakorzeniona
jest w niezrozumieniu i strachu, dlatego tak bardzo ważne jest, byśmy się nawzajem
poznawali i akceptowali. Nie
ma innej drogi do poznania
niż przez spotkanie i interakcję, dzięki
czemu wszyscy możemy się od siebie
uczyć. Dlatego tak ważna jest integracja osób niepełnosprawnych ruchowo
i umysłowo. Nie ma innej drogi do budowania relacji i akceptacji. Do dzieła
zatem: jeśli w twoim mieście jest takie
piękne miejsce prowadzone przez niepełnosprawnych, nie bój się i odwiedź
je. Jeśli masz czas – zostań wolontariuszem. Jeśli znasz kogoś, kto opiekuje
się osobą chorą lub niepełnosprawną,
zaoferuj pomoc, zaprzyjaźnij się! Bądźmy dla siebie dobrzy i bądźmy razem, bo
razem jest lepiej!
Anna Albingier

Polski Kosciół Ewangeliczny
w Belgii
Nie przeocz tego co
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dla Ciebie.

Zapraszamy w każdą
niedzielę
o 15.00
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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
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Pomysłów jest bez liku. Wymyślanie nowych nazw dla istniejących przedmiotów. Tworzenie dalszego ciągu historii
(co by było, gdyby…), nowego zakończenia książki, dodawanie nowego bohatera, zabawy w układanie słów, podawanie wyrazów na tę samą literę alfabetu.
Odgrywanie scenek, gra w kalambury,
śpiewanie piosenek, wymyślanie nowych zwrotek, wykorzystywanie rzeczy
z najbliższego otoczenia jako instrumentów. Warto stosować wizualizacje typu:
wyobraź sobie, że jesteś drzewem, kolorem, masz o 10 lat więcej. Rozwijające
są też zabawy w podawanie nowych lub
nieoczekiwanych zastosowań dla przedmiotów lub budowanie ze zwykłych
przedmiotów niezwykłych przestrzeni.

STYMULOWANIE ROZWOJU
Nikt nie zna swojego dziecka tak jak
rodzic, więc warto obserwować, czym
dziecko jest zainteresowane. Woli rysować czy śpiewać? Liczyć czy uczyć się
nowych słów? Jest opiekuńcze czy ma
cechy przywódcze? Rozpoznanie zdolności pozwoli rodzicowi wybrać dla dziecka
taki rodzaj zajęć dodatkowych, który będzie adekwatny do jego potrzeb i możliwości. Zawsze warto zachęcać dziecko do
rozwijania zainteresowań poprzez udział
w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych,
wyjazdach czy obozach tematycznych.
To pozwoli mu spróbować sił i określić,
w czym czuje się najlepiej.
Trzeba jednak pozwolić dziecku rozwijać
zainteresowania nawet całkiem różne
od tych, które mają rodzice. Nie wszystkie dzieci dziedziczą po nich te same
zdolności. Jeśli ktoś nie ma talentu muzycznego, lekcje gry na instrumencie nie
będą przyjemnością, lecz przykrym obowiązkiem. Pozwalajmy dziecku decydować – co chce robić na spacerze, którą
książkę czytać itp. W ten sposób uczy się
myślenia i formułowania odpowiedzi innych niż tak lub nie.

RUCH
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
jak ważny w procesie uczenia się jest
ruch. Zauważmy – małe dzieci nie usiedzą w miejscu; bawiąc się, przemieszczają
się często w przestrzeni, na spacerze podskakują. Dlaczego? Ruch aktywizuje nasze
myśli. I nie chodzi tylko o dostarczanie
większej ilości tlenu do mózgu, choć i to
jest bardzo ważnym czynnikiem. Chodzi
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i liczenia, które z kolei pozwolą osiągać
coraz wyższe etapy rozwoju. Nie chodzi
tylko o to, by dziecko posiadało spory
zasób informacji, ale by umiało uczynić
z niego użytek, czyli potraﬁło interpretować, analizować, decydować i oceniać.
A także wyciągać wnioski ze swoich i cudzych działań. Dlatego cenne są zajęcia,
w czasie których poznaje się nowe rzeczy i rozwiązuje problemy.

przede wszystkim o aktywizację obydwu
półkul mózgowych. A dzieje się tak często
w czasie nawet dość banalnych ćwiczeń,
jak na przykład przerzucanie piłki z prawej ręki do lewej. Nauczyciel z amerykańskiego Kansas, Bill Hubert, wprowadził
w swoich klasach ćwiczenia polegające
na przerzucaniu przez uczniów piłeczek
czy woreczków z piaskiem z ręki do ręki.
Zauważył, że te proste ćwiczenia mają
ogromny wpływ na poprawę umiejętności czytania i pisania przez uczniów –
zaczęli otrzymywać coraz lepsze oceny.
Szybko okazało się także, że ćwiczenia nie
tylko wspomagały proces uczenia się, ale
i wpływały na lepszą współpracę miedzy
dziećmi, łagodziły problemy z dyscypliną.
A dzieci chętniej podejmowały edukacyjne wyzwania i stawały się pewniejsze.
Hill Hubert opracował zestaw ponad
300 ćwiczeń i nazwał go Bal-A-Vis-X –
skrót od angielskiego Balance/Auditory/
Vision eXercises. Prowadzi kursy dla nauczycieli, a sam program ćwiczeń wprowadzono w wielu szkołach w Stanach
Zjednoczonych i w Europie. Sesje ćwiczeń, trwające tylko kilka minut, wymagają koncentracji, współpracy oraz uczą
wytrwałości w wykonywaniu podjętej
czynności. Sprawdzają się tak dobrze,
choć są banalnie proste, bo sprawiają,
że obydwie półkule mózgu zaczynają
ze sobą współpracować. A to klucz do
edukacyjnego i życiowego sukcesu. Kiedy dziecko odbija piłkę lewą ręką i łapie
prawą, używa prawej półkuli mózgu,
kiedy prawą i łapie lewą – lewej półkuli.

UŻYTECZNA WIEDZA
Sukces dziecka to wypadkowa zdolności, motywacji oraz wychowania
– w szkole oznacza to dobry program
i przygotowanego nauczyciela. Takiego,
który wyposaży dziecko w umiejętności
bazowe – sprawnego czytania, pisania

Pamiętajmy, że nauka jest bardziej efektywna pod pewnymi warunkami: gdy jej
przedmiot nas dotyczy, gdy uczeniu towarzyszy zaangażowanie emocjonalne
i intelektualne, uwaga, silna koncentracja umysłu oraz gdy logicznie zdobywana nowa wiedza uzupełnia wiedzę już
wcześniej zdobytą. Dlatego też najlepiej,
gdy szkoła i nauczyciele przekazują wiedzę i wyposażają w umiejętności, stawiając na kreatywność i twórcze myślenie.
Obecnie przydatna jest także umiejętność sprawnego poruszania się w świecie
technologii. A ponieważ żyjemy wśród
ludzi, ważna jest umiejętność komunikacji i negocjacji. To jest celem wychowania
i szeroko pojętej edukacji. W tym może
pomóc nauczyciel jako bystry obserwator klasowego zespołu oraz serdeczny,
wspierający i stymulujący opiekun.

KORZYŚCI Z BYCIA BYSTRZAKIEM
Bystre dziecko szybciej się uczy. I chodzi
tu zarówno o naukę w szkole, jak i sam
proces nauki, który trwa całe życie. Łatwiej i szybciej rozwiązuje problemy – te
w zadaniu, jak i życiowe konﬂikty. Posiadanie sporego zasobu wiedzy przynosi
różnorakie korzyści. Jest ona potrzebna, by bez problemu pisać sprawdziany,
zdawać egzaminy, przechodzić z klasy do
klasy i móc dostać się do szkoły czy na
uniwersytet, a w końcu spełnić się w wybranym przez siebie zawodzie. To z kolei
dodaje pewności siebie i wyzwala poczucie sensu. Inteligencja, w tym emocjonalna, sprawia, że kontakty z rówieśnikami są łatwiejsze i oparte na współpracy.
Bystre dzieci są nawet zdrowsze, bo myślą pozytywnie, co wpływa na ich lepsze
samopoczucie. Nie boją się wyzwań,
a w razie porażki umieją wyciągać z niej
wnioski i nie trzymać w sobie stresu.
Gimnastyka mózgu od najmłodszych lat
przynosi wymierne efekty. Krótko mówiąc – bystre dzieci lepiej radzą sobie
w szkole i w dorosłym życiu.
Sylwia Maj

BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE
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Trafiłam na Boba Rossa przypadkiem. Wieczorna sesja telewizyjna szła jak zawsze: nuda, nuda,
jedno spojrzenie i pyknięcie pilota, kolejny program, nuda, pyknięcie, nuda, pyknięcie i nagle
przed moimi oczami stanął on. Epickie rudobrązowe afro, melodyjny i spokojny głos zwracający
się prosto do mnie: „Zaszalejmy!”. Po 30 minutach Bob miał skończony obraz, ja zaś wiedziałam,
że chcę malować razem z nim, mimo że nigdy wcześniej tego nie robiłam, a talent artystyczny
nie jest wyrażeniem, którym można mnie określić. Podobnie jak tysiące innych zapalonych
fanów „The Joy of Painting” („Radość malowania”), postanowiłam razem z moim nowym
nauczycielem udać się we wspaniałą podróż do świata kolorów oraz pędzli i mimo zerowego
doświadczenia i talentu tworzyć „małe wesołe obrazy”.

Pierwszy odcinek „The Joy of Painting” („Radość
malowania) został wyemitowany w Stanach Zjednoczonych w 1983 r. i od razu zyskał ogromne
uznanie widzów, niewiele jest bowiem programów
o nauce technik malowania olejami, które zdołały utrzymać się na
antenie przez 31 sezonów. Oczywiście
program nie od niósłby tak spektakularnego sukcesu,
gdyby nie Bob, bo to
on swoją niezwykłą
siłą przyciągał rzesze
wiernych fanów.
Urodzony w 1942 r.
Robert, jak wielu
młodych chłopców
w Ameryce tamtego okresu, porzucił
szkołę i pomagał
ojcu w prowadzeniu firmy stolarskiej.
W wieku 18 lat trafił do wojska, gdzie
służył w siłach powietrznych, nie była
to jednak wymarzona droga kariery dla wrażliwego i spokojnego miłośnika przyrody, który już
wtedy z wielkim zainteresowaniem przyglądał
się malarstwu olejnemu. W jednym z wywiadów
mówił, że w wojsku oczekiwano od niego „bycia groźnym i podłym sierżantem – takim, który
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wrzeszczy i każe ci szorować kible”. Bob nie chciał
nim być i dlatego postanowił, że kiedy skończy
służbę, nigdy nie podniesie na nikogo głosu i będzie dobry dla wszystkiego, co żyje. Często dawał temu wyraz w kolejnych odcinkach swojego
show, przynosząc dzikie zwierzęta, które uratował i wyleczył, odpowiadając na listy i pytania
swoich fanów i mówiąc z miłością o wszystkich
i wszystkim.
Przejście na emeryturę dało naszemu malarskiemu guru szansę na rozwijanie swoich talentów
– zaczął uczyć i sprzedawać swoje obrazy. Na jednym z kursów poznał Annette Kowalski, z którą
zaprzyjaźnił się i później założył szkołę malarską
i sklep. Początki jak zawsze były trudne, ale kiedy
w 1983 r. trafił do telewizji, karta zupełnie się odwróciła. Sukces programu był niemal natychmiastowy – spokojny sposób bycia prowadzącego,
jego naturalność, prostota i sposób, w jaki mówił
o sztuce i zachęcał do spróbowania swoich sił
w malarstwie, zaskarbiły mu rzesze fanów.
W czym Bob był inny niż ci niedostępni nauczyciele mówiący raczej do doświadczonych artystów
niż do osób, które pędzel znają jedynie z malowania ściany białą farbą, bo tylko z taką nie widać „mazów”? Tłumaczył w bardzo prosty sposób
i pokazywał techniki przyjazne wszystkim, zachęcał do eksperymentowania kolorem i zawsze
powtarzał, że „nie robimy błędów, tylko czasem
zdarzają nam się małe wesołe wypadki”. Widzowie czuli, że mają do swojego idola dostęp, że nie
jest on zadufanym w sobie bubkiem, ale prostym
facetem z sąsiedztwa, który uczy malować – i to
zapewniło mu sukces.

Fot. www.celebwikibio.com

ŚWIATŁA, KAMERA, AKCJA!

MALOWAĆ KAŻDY MOŻE
Poza epickim afro do historii przeszły też
inspirujące słowa i powiedzenia, jakimi
Bob w każdym odcinku hojnie obdzielał swoich widzów. „Talent to tylko rozszerzone zainteresowanie. Każdy może
robić dokładnie to co ja”, „Uwierz, że
możesz to zrobić. Jeśli wierzysz, wszystko się uda”. Dzięki takim prostym, ale
bardzo inspirującym słowom ludzie tacy
jak ja, którzy nie potrafią narysować
To oryginał:

prostej kreski nawet od linijki, zaczynają malować i odkrywają, że są w tym
całkiem nieźli. Oczywiście nie zawsze
wszystko wychodzi nam tak, jak byśmy
chcieli, ale to nie szkodzi, bo „wszystko
jest dobrze, dopóki mamy z tego przyjemność”. A jeśli coś nam się nie podoba, „zawsze możemy dodać tu jeszcze
jedno drzewo; każdy, nawet drzewo,
zasługuje na to, by mieć przyjaciela”.
Urzeka w Bobie spokój i wiedza – niełatwo jest bowiem uczyć ludzi bez żadnych

podstaw malarstwa olejnego. On jednak
to potrafił jak nikt inny – „do malowania potrzeba tylko kilku narzędzi i wizji
w twojej głowie” – mówił. Nie próbował
też narzucić innym swojej wizji – „to twój
obraz, może w twoim świecie ten kamień
żyje w zupełnie innym miejscu – jeśli tak,
umieść go gdzieś indziej”. Zachęcał do
mieszania kolorów i do zabawy. Gdyby
wszyscy nauczyciele plastyki byli tacy jak
on, mielibyśmy z pewnością dużo więcej
wesołych domorosłych artystów.
A tak poradził sobie z nim mój chłopak:

PIERWSZE PRÓBY
Po obejrzeniu kilku odcinków „The Joy of Painting”
na VICE i YouTube ja i mój
narzeczony postanowiliśmy zmierzyć się z jednym z obrazów Boba. Oto
co z tego wyszło.

Bob Ross zawsze miał wierną grupę fanów. Choć zmarł w 1995 r., to
ostatnio „Radość malowania” przeżywa swój prawdziwy renesans.
W sieci tysiące ludzi publikuje swoje próby malarskie inspirowane obrazami Boba, zachęcając swoimi sukcesami innych. Strona
bobross.com po lekkiej recesji znowu odnosi sukcesy: pracownicy
związani z firmą założoną przez Boba, jego żonę i Annette Kowalski
mówią, że ostatnio nie nadążają z wysyłaniem zamówień na farby,
książki i gadżety. Przyznam się, że między innymi przeze mnie, bo
czyż można oprzeć się czemuś tak wspaniałemu?
Ta figurka zamieszkała przy naszej palecie i dzielnie towarzyszy nam
w zmaganiach z płótnem. Porzuć strach i „zaszalej” razem z Bobem.
Do dzieła!
Anna Albingier
GAZETKA
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Fot. archiwum prywatne

Układ jest nieco inny, ponieważ płótno ma inne wymiary, ale efekt jest i tak wspaniały, zwłaszcza
że Thomas to zupełny laik. Przykłady takie jak ten i masa innych, które można znaleźć w sieci,
pokazują, że artysta drzemie w każdym z nas i nigdy nie jest za późno, żeby go w sobie obudzić.

Na co komu ta skała?

Gibraltar — najbardziej sporny kawałek ziemi w Europie
Zmiany polityczne w Europie po Brexicie
stają się coraz bardziej wyraźne, choć i tak
do końca nie wiadomo co, kiedy, gdzie etc.
Jednym z politycznych, gospodarczych i administracyjnych zapalników w Europie staje
się pewna skała na południu Półwyspu Iberyjskiego, o której raczej nie myśli się przy
okazji planów urlopowych. Wielka Brytania
zarządza tu terytorium zamorskim o powierzchni zaledwie 6,7 km kw., mającym
niemal 32 tys. mieszkańców. Zjednoczone
Królestwo robi wszystko, by jego flaga stąd
nie zniknęła. Hiszpania z kolei robi wszystko, żeby jej flaga zawisła tam znowu po ponad 300 latach. Po co komu Gibraltar?

POD BRYTYJSKIM I HISZPAŃSKIM
PANOWANIEM
Jak cała historia Hiszpanii, tak i dzieje Gibraltaru wiążą się z arabskim panowaniem
na całkiem sporej przestrzeni wieków.
W roku 1462 Juan Alonso de Guzman odbił
półwysep spod panowania emira Grenady.
Dwanaście lat później sprzedał zdobyty
teren grupie 4350 „nowych chrześcijan”
z Kordoby i Sewilli (termin „nowi chrześcijanie” przypisuje się ówczesnym żydom,
którzy przeszli na chrześcijaństwo), ale zażądał od nich dwuletniej opieki nad stacjonującym tam garnizonem. Po tym terminie
nowi właściciele zostali wygonieni. W roku
1501 Gibraltar wrócił do hiszpańskiej korony, a królowa Izabela I Kastylijska nadała
mu herb, którego używa się tam do dziś.
Jednak 200 lat później rozpętała się wojna
o sukcesję hiszpańską, w której brały udział
Wielka Brytania, Austria, Holandia, Francja, Bawaria, Kolonia i oczywiście Hiszpania. W 1704 r. zjednoczona flota brytyjsko-
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-holenderska zaatakowała i zdobyła miasto
Gibraltar, a 9 lat później, na mocy traktatu
utrechckiego, półwysep przeszedł pod władanie Brytyjczyków. Hiszpania kilkakrotnie
próbowała odzyskać swoje ziemie, choćby
w 1727 i pomiędzy rokiem 1779 a 1783.
Co prawda, Gibraltar co cztery lata wybiera swój własny parlament, ale w imieniu
brytyjskiego monarchy nadzór nad jego
pracą sprawuje gubernator Gibraltaru.
Do tej pory żadna z partii reprezentowanych w parlamencie półwyspu nie opowiedziała się za przekazaniem terytorium
Hiszpanii, a brytyjski rząd z założenia nie
angażuje się w jakiekolwiek tego typu
rozmowy, choć w 2016 r. spotkało się to
z ogromnym zaskoczeniem mieszkańców
Gibraltaru, którzy w referendum unijnym
w 96 proc. zagłosowali za pozostaniem
w strukturach Unii Europejskiej.

BREXIT I KAWAŁEK SKAŁY
Podczas negocjacji z Unią Europejską Gibraltar nie miał prawa głosu. O wszystkim decydował rząd w Londynie – łącznie
z kwestiami obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego Gibraltaru. Zaraz po ogłoszeniu wyników referendum minister spraw
zagranicznych Hiszpanii José Manuel
García-Margalló Marfil zaproponował,
aby Wielka Brytania zarządzała półwyspem razem z Hiszpanią. Ta oferta została
zdecydowanie odrzucona przez brytyjski
rząd. Po kilku kolejnych przepychankach
rząd Hiszpanii oświadczył, że nie będzie
używać Gibraltaru jako zakładnika w negocjacjach z Wielką Brytanią. Jako „kolonia” brytyjska, Gibraltar nigdy nie należał
do strefy Schengen. Po wyjściu królestwa

z Unii półwysep przestał być również częścią wspólnego rynku. Gibraltar nie ma
żadnych surowców naturalnych, które
wpływałyby na jego ekonomię. Niemniej
to, z czego słynie, przynosi zysk wielkości
niemal 1,5 mld funtów rocznie (!) na każdego mieszkańca Gibraltaru.
Kto by chciał zabić kurę znoszącą złote jajka? Albo oddać ją komuś innemu? Zwłaszcza kiedy w 1869 r. otwarto Kanał Sueski,
który połączył Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym i dał Gibraltarowi i rządowi brytyjskiemu niesamowite źródło
dochodu, wykorzystywane do dziś. Dodatkowo, na terenie Gibraltaru pracuje blisko
10 tys. mieszkańców z pobliskiego miasta
La Línea de la Concepción. Bezrobocie
w regionie La Línea sięga 35 proc., w Gibraltarze – 1 proc.! Choć Wielka Brytania,
a z nią Gibraltar, opuściła na papierze Unię
Europejską i przed nią kolejne długie miesiące negocjacji, oba rządy zapowiadają,
że jeden drugiemu nie będzie w niczym
przeszkadzać. Choć wiadomo też, że między Hiszpanią i Wielką Brytanią zdecydowanej przyjaźni w temacie Gibraltaru
nie ma. Dzisiaj Gibraltar żyje z turystyki,
hazardu, obsługi statków towarowych
i wszelkich usług finansowych, włączając
w to bankowość i ubezpieczenia.
Jedno królestwo chce zachować kontrolę
za wszelką cenę i przejmować ogromne
pieniądze do własnej kasy. Drugie królestwo chce tej samej kasy do swojego
garnka i z pewnością nie odpuści, bo niby
dlaczego miałoby to zrobić? Wygląda na
to, że serial Gibraltar-UK-Hiszpania-UE
jeszcze długo się nie skończy.
Filip Cuprych

Za jakim miejscem w Polsce tęsknisz najbardziej?
Przedstaw nam miejsce, które kochasz i do którego chciałbyś wrócić albo takie, które chciałbyś odkryć. Forma pracy
jest dowolna: kolaże zdjęć, minireportaż z ﬁlmików, rysunek,
wiersz, opowiadanie…

Polska jest taka piękna i różnorodna! Czekając na
możliwość ponownych wakacji w kraju, Polska
Organizacja Turystyczna zaprasza Was do zabawy, która
może ucieszyć zarówno tych mniejszych, jak i większych.

Prace należy przesłać między 7 a 21 czerwca na adres POT:
info.be@poland.travel jako załącznik do maila, w formacie jpg (format zdjęcia). W mailu należy zapisać swój adres
pocztowy w celu otrzymania nagrody.
Na prace czekamy do 21 czerwca do północy. Regulamin
konkursu na: www.gazetka.be.
Nagrody: 30 pierwszych prac otrzyma chusty ludowe z motywem góralskim. Nagrodzone prace zostaną opublikowane
na Facebooku „Gazetki” 28 czerwca.
Dodatkowo, wszystkie prace wezmą udział w głosowaniu
czytelników na naszym FB od 24 do 27 czerwca. Autor pracy, która uzyska najwięcej polubień na Facebooku, otrzyma
nagrodę dodatkową, oryginalny serwis kawowo-herbaciany
ze słynnej ceramiki z Bolesławca o wartości 200 euro.
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Czy warto kryzysowi
nadać sens?
Od wielu tygodni wpadali państwo na różnego rodzaju poradniki: Jak optymalnie poradzić sobie z kryzysem? Jak wyjść z niego w dobrej formie fizycznej,
emocjonalnej?
Czas to niewątpliwie szczególny, patrząc przez pryzmat
tematów, z jakimi zgłaszają się klienci do gabinetów terapeutycznych. Większość stwierdzi, że emocjonalnie
jest trudno. Szczególnie w domach, w których już przed
pandemią był problem i obchodziliśmy się z nim jak
z gorącym kartoflem, przerzucając z rąk do rąk. Nagle
nie da się już uciec do naszej najważniejszej na świecie
pracy, superważnego projektu, kolejnych zakupów zapełniających nasze mieszkania-magazyny. Nagle świat
zrobił stop. Zdarzało mi się czytać bardzo optymistyczne poradniki: wykorzystaj ten czas, nadrób zaległości,
możesz teraz cały dzień być aktywny – zatem ćwicz,
biegaj, czyść szafki kuchenne, regularnie odrabiaj lekcje
z dziećmi, gotuj każdego dnia świeży posiłek, itd.
Są tacy, którym intensywna praca i kolejne listy zadań
pozwolą złagodzić niepokój albo uchronić się przed
oczuwaniem go, i tacy, którzy zostaną tylko w kręgu
stwierdzeń: „ten kryzys mi dużo zabiera”, „pandemia
pozbawia mnie…”, „już nie jest możliwe to czy tamto”,
„dlaczego właśnie w tym momencie?”, „mam straty”…
I jedni, i drudzy nadal będą poruszać się wokół kryzysu, który
jest problemem i dla którego szukamy najlepszych rozwiązań.
Ja dziś państwu podsuwam pytanie. Co się wydarzy w moim
życiu, jeśli kryzysowi nadam sens? Jeśli tak dużemu kryzysowi
nadam sens i przejdę go z nowymi umiejętnościami, to cóż mi
zrobią kolejne?
Kilka pytań pomocniczych, które mogą poprawić nasz nastrój,
jeśli z uwagą poszukamy odpowiedzi: Jaką szansę dał mi kryzys?

Co w tym czasie okazało się najważniejsze? Jak teraz, po kilku
tygodniach pandemii, wygląda mój system wartości? Która relacja sprawdziła się, a która zawiodła?
Jeśli coś w swoim życiu muszę teraz zmienić, czego w tej zmianie mogę nauczyć się nowego – czego nowego dowiem się na
swój temat, na temat swojego związku? Co w kryzysie zaczynam
robić, czego wcześniej nigdy nie próbowałem? Czego nowego
dowiaduję się o swoich najbliższych? Jak teraz postrzegam drugiego człowieka – co jest inaczej?
Jedno jest pewne, większość z nasz opuściła swoje strefy komfortu,
a to zawsze dla człowieka oznacza rozwój – nagle wiele rzeczy zaczęliśmy po prostu robić inaczej i okazuje się, że potrafimy. Jeśli pandemia przyniosła ból, cierpienie, to tylko po to, aby człowiek zatrzymał
się i popatrzył, jak wiele ma i czym teraz w swoim życiu powinien
się zająć. Może więcej dzielić z innymi? Może zamiast wystawnych
wakacji zostać we własnym ogrodzie, domu i poznać lepiej dziecko,
partnera? Może dowiedzieć się czegoś ciekawego, przeżyć wspólnie
coś, co bez pandemii prawdopodobnie nigdy by się nie zdarzyło?
Adriana Kwiatkowska
terapeutka
„Sesje online dostępne z każdego miejsca na świecie”
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Dwa lata temu powstała na Facebooku grupa Rowerem
przez Belgię, której założycielami byli Kamil Skorek i Piotr
Przybysz. W krótkim czasie zebrała pół tysiąca Polaków
jeżdżących rowerem w Belgii. Celem powstania grupy
było i jest integrowanie i scalanie Polonii belgijskiej wokół
sportu i wypoczynku.

Członkowie grupy to prawdziwy przekrój:
od początkujących rowerzystów, poprzez
amatorów niedzielnych wycieczek, kolarzy
szosowych, miłośników MTB, podróżników
rowerowych aż do rowerzystów ultra.
Zorganizowaliśmy dotychczas wycieczki tematyczne takie jak Śladami I wojny światowej czy 1 listopada pod namiotem w Ardenach. Gorąco wspieraliśmy też kolegę, który
1642 km z Brukseli do Białegostoku pokonał
w 110 godzin w jeździe non stop.
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Na okres letni planowane są wycieczki rowerowe dla Polonii, zwłaszcza dla rodzin
z dziećmi. Wśród tematów dominujących
będzie bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
w nagłych wypadkach. Dzięki Sztabowi Pomocy Belgia, który przekazał nam fantom do
pierwszej pomocy, będą pokazywane zasady
pierwszej pomocy. Oprócz tego odbędą się
konkursy sprawnościowe.
Liczymy na udział w organizowanych akcjach, ale też na wsparcie poprzez zakup
kamizelek odblaskowych, lampek rowerowych czy drobnych upominków losowanych
w konkursach organizowanych w ramach
strony Rowerem przez Belgię.

Znajdź nas na Facebooku – Rowerem
przez Belgię – i dołącz do grupy!
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt:
Piotr Michalski
tel.: 0485 65 07 74
e-mail: piotrmichalski@hotmail.com

Fot. archiwum prywatne

W ramach grupy organizowane są wycieczki krajoznawcze na krótkie i dłuższe
dystanse. Oprócz wycieczek dla Polonii
(np. do Waterloo, Leuven) prowadzone są
również akcje tematyczne typu Rowerem
dla WOŚP czy przeprowadzony w maju
konkurs fotograﬁczny z okazji przypadającego na 1 czerwca Dnia Dziecka, pt. „Dziecko Rower Belgia Polska”. Dzięki pomocy
belgijskiego Sztabu WOŚP, Sztabu Pomocy
Belgia i sponsorom udało się zorganizować
tę akcję i obdarować uczestników konkursu
drobnymi upominkami.
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Pielęgnacja ciała jest równie ważna co pielęgnacja twarzy. Nasze
ciało, choć nie jest wystawione
przez cały czas na działanie warunków atmosferycznych, to jednak pośrednio ciągle ma kontakt
z otaczającymi nas zanieczyszczeniami. Wraz ze zmieniającymi
się porami roku także nasza skóra
potrzebuje odpowiednio dostosowanej pielęgnacji i troski. Idealnie
by było, gdybyśmy używali tylko
środków i substancji naturalnych,
niestety znalezienie takich jest
niezwykle trudne. Może jednak
warto spróbować, a na dobry początek wprowadzić do pielęgnacji
kilka zdrowych nawyków?

Skóra naszego ciała nie potraﬁ sama zadbać
o odpowiednią ochronę, ma np. mniej gruczołów niż skóra twarzy i nie jest w stanie
wytworzyć odpowiedniej ilości ochronnego
sebum. Wraz z nadejściem wiosny częściej zaczynamy odsłaniać zakryte części ciała i poddajemy skórę działaniu wiatru i słońca. Szczególnie na początku potrzebuje ona ochrony
i nawilżenia, aby nie stała się sucha i szorstka.

O dobroczynnych właściwościach soków z marchwi wiemy wszyscy, mało
kto jednak wie, że do codziennej
pielęgnacji można wykorzystywać
naturalny olejek z marchewki. Jest
on niezwykle tani, a zawiera bogactwo witamin B1, B2, C, a także sole mineralne i przede wszystkim beta-karoten.
Olejek ten nadaje skórze piękny złocisty
kolor i przyspiesza opalanie – można go
z powodzeniem dodawać do olejków do
opalania. Marchew posiada właściwości
napinające i uspokajające, dzięki czemu powstrzymuje starzenie się skóry i powstawanie zmarszczek. Jeśli chcemy używać
olejku marchewkowego, stosujmy go
rozcieńczony w proporcji 1:5 z innym
olejkiem, np. migdałowym. Taką
mieszanką należy smarować
całe ciało dla nawilżenia
lub przed opalaniem.

Już w starożytnym Egipcie znany
był i szeroko stosowany olej z czarnuszki, obecnie nazywany złotem
faraonów. Czarnuszka ma bardzo
szerokie zastosowanie. Najczęściej podaje się ją jako suplement
diety, jednak jej dobroczynne
właściwości możemy także wykorzystać, wcierając olejek w skórę.
Czarnuszka ma działanie łagodzące i jest pomocna przy wszelkich
problemach skórnych, w stanach
zapalnych i trądzikowych. Działa
antyalergicznie, przez co łagodzi
objawy łuszczycy i atopowego zapalenia skóry.
Jeśli mamy problem z łupieżem, to
wcierki z olejku z czarnuszki złagodzą jego powstawanie. Należy jednak pamiętać, aby maksymalnie po
dwóch godzinach olej spłukać z włosów. Kilka kropel oleju z czarnuszki
można również z powodzeniem dodawać do balsamu do ciała lub rozcieńczać z olejkiem herbacianym.

Taki olej na pewno znajdziemy w kuchennej
szafce. Olej z winogron jest bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki czemu
idealnie nada się do pielęgnacji wysuszonej
po zimie skóry. Zawarte w nim fosfolipidy
powodują, że olej szybko się wchłania i nie
pozostawia tłustego nalotu. Olej z winogron to bogactwo witaminy E, która hamuje
proces starzenia się skóry.
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Stosując olej po kąpieli, zapewnimy sobie
odpowiednie nawilżenie, a dodatkowo
zregenerujemy naskórek. Pamiętajmy, że
w wysokich temperaturach olej ten traci
swoje cenne właściwości, więc najlepiej
przechowywać go w lodówce nie dłużej niż
trzy miesiące.

kru. A czy ktoś słyszał na przykład o peelingu ze skorupek jajek? W tygodniu zjada się
wiele jajek, a skorupki lądują w koszu – od
teraz już nie! Wykorzystaj zatem drobno
zmielone w moździerzu skorupki do przygotowania odżywczego peelingu.

Kiedyś bardzo popularny i pełen dobroczynnych właściwości sok z brzozy wraca do łask, tym bardziej że
nie trzeba pozyskiwać go samemu
z pnia drzew, ale jest ogólnie dostępny w aptekach. Sok z brzozy poprawia stan skóry i włosów, a także
pomaga na problemy skórne. Przy
trudno gojących się ranach pomocne okażą się kompresy zawierające
sok z brzozy. Warto także przemywać nim problematyczne miejsca.
Jeśli mamy problemy ze słabymi
i skłonnymi do wypadania włosami, również można zastosować
płukanki z brzozowego soku. Pomogą one nabrać blasku i świeżego
wyglądu zmęczonym włosom.
Sok z brzozy ma wiele pozytywnych
właściwości, jednak osoby uczulone
na pyłki drzew powinny przeprowadzić najpierw próbę alergiczną.

Jeśli nadchodzi wiosna, to naszemu ciału przyda się przede wszystkim porządny
peeling. Zrobienie go w domu nie jest niczym trudnym, szczególnie że w internecie
znajdziemy mnóstwo przepisów na peelingi
z kawy, wiórków kokosowych, soli czy cu-

Najpierw dobrze wyszoruj skorupki jajek,
aby usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. Obrane skorupki przełóż do moździerza
i ucieraj do otrzymania odpowiedniej grubości łupinek. Do peelingu twarzy skorupki
muszą być mocno utarte, zaś aby wykorzystać je do peelingu całego ciała, lepiej zostawić odrobinę większe kawałki.
Do skorupek z czterech
jaj dodaj jedno białko
i łyżkę miodu, a całość
d o b r ze w y m i e sza j .
Tak powstałą papkę
wmasuj w miejsca zrogowaciałej skóry, np.
na piętach czy łokciach. Pozostaw papkę
w strategicznych miejscach przez 10 minut,
aby ciało wchłonęło dobroczynne substancje ze skorupek. Skorupki jaj dzięki swojej
strukturze ułatwiają usuwanie martwych
komórek, a także pomagają eliminować
zawarte w skórze toksyny. Peeling ze skorupek nadaje się także do walki z cellulitem.
Do przygotowania peelingu możemy również wykorzystać różne owoce i warzywa
z naszej kuchni, np. banany. Dwa dojrzałe
banany rozgniatamy dokładnie widelcem
i mieszamy ze szklanką brązowego cukru. Na
koniec dodajemy trzy łyżeczki olejku jojoba.
Taką mieszanką nacieramy całe ciało, a skóra
stanie się nawilżona i jedwabista w dotyku.
Peeling możemy też wykonać z otrębów
i płatków owsianych wymieszanych z jogurtem naturalnym. Do mieszanki najlepiej dodać kilka kropel olejku herbacianego, który
dodatkowo odkazi skórę. Peeling ten usunie
martwy naskórek i dodatkowo pobudzi skórę do lepszego funkcjonowania i krążenia.

Nadchodzi wiosna, a z nią nowe trendy – także w kosmetyce. Najbardziej widoczne jest
stawianie przez producentów na ekologiczne
opakowania, najczęściej szklane i takie, które
można poddać recyklingowi. Jeśli zaś mowa
o zawartości kosmetyków, to najbardziej popularne stają się produkty o jak najkrótszych
składach i najprostszych składnikach.
Powrót do natury to również sposoby
na wykorzystanie czasami absurdalnych
produktów do pielęgnacji, np. obierków
z ziemniaków. Chociaż w ostatnich latach
siwizna jest w modzie, to jednak większość
siwowłosych kobiet konsekwentnie poddaje się zabiegom farbowania. I tutaj na pomoc przychodzą nam obierki z ziemniaków.

Woda z namoczonych ziemniaków należy
do najstarszych produktów używanych do
farbowania włosów. Środek ten zawiera
także istotne dla włosów witaminy i minerały, przez co nadaje im intensywny kolor.
Żeby zrobić płukankę, przygotuj obierki
z czterech ziemniaków i dwa litry wody.
Obierki gotujemy około 20 minut. Tak
powstały wywar przecedzamy i po ostygnięciu używamy jako płukanki. Najlepiej
wodę po obierkach wcierać przez kilka
minut we włosy, pozostawić na kwadrans
i spłukać. Wcierki warto stosować raz
w tygodniu, a już po kilku użyciach będzie
można zauważyć efekty.

Aloes to wszechstronna roślina, mająca
swoich zagorzałych wielbicieli. Ostatnim
odkryciem jest wykorzystanie aloesu jako
odżywki do rzęs, wspomagającej ich porost
i zagęszczającej je. Do wykonania aloesowej odżywki można wykorzystać także sok
wyciśnięty z aloesu rosnącego w domu.
Pamiętajmy jedynie, aby roślina nie była
stara, ponieważ do wyrobów kosmetycznych nadają się najlepiej okazy, które nie
ukończyły jeszcze trzech lat. Do soku z aloesu dodajemy wazelinę, aby całość nabrała
odpowiedniej konsystencji, i taką mieszankę nakładamy wieczorem na rzęsy. Można
również stosować ją na brwi.
Spróbujmy przywitać wiosnę – naturalnie!
Agnieszka Strzałka
GAZETKA
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Pobyt w szpitalu –
co warto wiedzieć
Przede wszystkim wiedza. Bardzo ważne jest, aby pacjent znał swoje prawa, bo w ten sposób może uniknąć ﬁnansowych bądź administracyjnych niespodzianek. Belgijska opieka zdrowotna jest doskonale zorganizowana, każdy ubezpieczony może liczyć na znaczący
udział funduszu zdrowia w kosztach leczenia. W przypadku pobytu
w szpitalu pewne koszty spadają na pacjenta, m.in. tak zwany udział
własny, a także materiały medyczne, lekarstwa, koszty opieki lekarskiej czy pobytu.

Czy mogę sam wybrać szpital, w którym chcę
się leczyć?

Można swobodnie wybrać szpital, chyba że w wyniku okoliczności
niezależnych od pacjenta znalazł się on w losowo wybranej placówce, przywieziony przez karetkę (telefon pod nr 112). Ograniczone
prawo wyboru ma również związek z lekarzem prowadzącym, który
może być zatrudniony w danym szpitalu. Wtedy to zwykle lekarz
kontaktuje się ze szpitalem w celu ustalenia daty przyjęcia i niezbędnego uporządkowania spraw medycznych.

Co zabrać ze sobą do szpitala?

Farmaceuci, szpitale i niektórzy świadczeniodawcy mają dostęp do
danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego przez internet za
pomocą belgijskiego numeru PESEL, który znajduje się na dowodzie

elektronicznym (eID). Podczas formalności związanych z przyjęciem
do szpitala należy mieć przy sobie elektroniczny dowód tożsamości.

Ile będzie mnie kosztował pobyt w szpitalu?

Koszty pobytu w szpitalu zależą od wielu czynników, istnieją jednak
pewne wskazówki. Całkowity koszt zależy przede wszystkim od wybranej sali szpitalnej. CM zwraca koszty zarówno za jedno-, dwu jak i
kilkuosobową salę. Ale szpital może poprosić o dopłatę za jednoosobową salę – dotyczy to zarówno pobytu, jak i usług medycznych.
Dopłata może wynosić 100 proc. (i więcej) wartości podstawowej
taryfy. Na otrzymanym w trakcie procedury przyjęcia do szpitala druku należy zaznaczyć wybraną taryfę i salę. W dokumencie znajdują
się istotne informacje na temat aspektu ﬁnansowego hospitalizacji, z
którymi warto się zapoznać.

Czy istnieją jakieś sugestie, aby ograniczyć
koszty?
• Należy sprawdzić ważność ubezpieczenia zdrowotnego.
• Dobrze jest zapoznać się z kosztami sali oraz obsługi medycznej.
W szpitalu należy wyraźnie poprosić o najtańszą formułę.
• Warto także zapytać swojego lekarza lub szpital o cenę zastosowanych materiałów (na przykład implantaty, protezy) oraz usług,
za które należy częściowo lub całkowicie zapłacić. Koszty te mogą
być bardzo wysokie.
• Można poprosić, by opiekę sprawował lekarz, który stosuje oﬁcjalne
stawki. Wadą tego rozwiązania jest utrata swobodnego wyboru lekarza.
• Niniejsze żądanie można postawić, wybierając salę dwu- lub kilkuosobową. Warunkiem jest porozumienie zawarte między lekarzami a funduszami zdrowia.

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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Często rodzice mają tendencję do udzielenia dzieciom zbawiennych porad. Tonem nieznoszącym sprzeciwu wykładają swoim pociechom, co mają robić i jak powinny żyć. O ile w przypadku najmłodszych dzieci porady te odnoszą się w dużej mierze do codziennych, prozaicznych
czynności, o tyle wraz z rozwojem dziecka głoszone przez rodziców prawdy nabierają bardziej
uniwersalnego charakteru. To dość niebezpieczna ścieżka. W moim macierzyństwie ogromną
rolę odgrywa usłyszane kiedyś zdanie: „Pamiętaj, któregoś dnia dzieci pójdą za twoim przykładem, nie za twoimi dobrymi radami”. Taka perspektywa pozwala zastanowić się nad własnym
postępowaniem i nad tym, co chcielibyśmy tak naprawdę przekazać dzieciom.
Zapraszam więc i państwa do magicznego świata wspólnej lektury. Na łamach „Gazetki”
dzielę się naszymi rodzinnymi odkryciami. Dobrej lektury dorosłym i dzieciom!
Anna Pliszki-Fila,
mama Marka (11), Gerarda (8), Wiktora (6) i Oskara (2)

Nie ukrywam, że książki z fabułą osadzoną na Dolnym
Śląsku, a szczególnie we Wrocławiu, jakoś same mnie
odnajdują, by przypomnieć mi moje miasto. Tak stało
się i tym razem.
To powieść na dwa głosy, dość trudna do głośnego czytania: świat widziany oczami narratora – pisarza, ojca samotnie wychowującego nastoletniego syna – Młodego
– oraz świat z perspektywy schroniskowego psa – Elfa.
Autor postanawia spleść ze sobą losy bohaterów – pisarz podejmuje decyzję o adopcji psa, którym jest tytułowy Elf. Obie strony są początkowo nieufne i chcą się
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Macie w domu jakieś zwierzę? Marzycie, by mieć
psa, kota, rybki? A może jakieś bardziej egzotyczne stworzenie? Ta książka jest właśnie dla was!
Poznajcie Anię, Witka i ich rodziców oraz nieustająco powiększającą się ferajnę zwierząt mniej lub
bardziej domowych. A że życie niesie ze sobą wiele
nieprzewidzianych sytuacji, to nasi sympatyczni bohaterowie będą zmuszeni zamieszkać w dość nietypowym miasteczku Gdzie Pieprz Rośnie. I będzie
to tak naprawdę dopiero początek ich niezwykłych
przygód. Surrealistyczna nieco opowieść dla całej
rodziny wprawi każdego w pozytywny nastrój! A rodzice, nieraz wznosząc oczy ku niebu, będą mogli
solidaryzować się z mamą i tatą Sztenglami.

Na koniec dla młodszych czytelników polecamy
przygody kota Cukierka. Proszę koniecznie zacząć
od początku serii, czyli właśnie od tej książki. Krótkie opowiadania o przygodach Maćka, Marcela
i kotów Cukierka i Tradycji wywołają zarówno
u czytającego, jak i u słuchających, niepohamowane salwy śmiechu! Naszą ulubioną przygodę odnajdziecie w tomie „Dziękuję ci, Cukierku” w opowiadaniu „Kto wygra mecz?”. Ciekawe, czy wam też
spodoba się ten nowy sposób typowania wyników
rozgrywanych meczów!

Rys. Freepik

Książka ta zawiera właśnie szereg prawd, które chciałabym przekazać dzieciom. Marek Kamiński, znany
wszystkim podróżnik i pierwszy samodzielny zdobywca obu biegunów, opowiada o swoim dzieciństwie,
pasjach i pierwszych podróżach. Książka napisana jest
z perspektywy dziecka i przypomina pamiętnik. Jako
mały chłopiec, Marek Kamiński spędził z powodu wypadku wiele dni i miesięcy w szpitalach i sanatoriach.
I tylko dzięki uporowi rodziców udało się uratować
jego rękę przed amputacją. Wypadek i długą rekonwalescencję potraﬁł przekuć na coś dobrego, na pozytywne emocje i ciekawość świata. Życie jest przecież tylko
tym, co sami z nim zrobimy. Kamiński opisuje swoje
dziecięce pasje, relacje z dziadkami, radość czerpaną z kontaktu z przyrodą. Książka świetnie napisana,
a do tego tak pełna inspirujących prawd! „Niepojęte
są wyroki losu. Trzeba się jednak z nimi uporać, bo nie
zawsze mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas”.

nawzajem „wychować”. Lektura dla trochę starszych
dzieci (8+) o przyjaźni między człowiekiem i psem,
o wspólnych przygodach i relacji dorastającego syna
z ojcem. Nie brak w powieści akcentów humorystycznych i detektywistycznych przygód! Polecamy!

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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dzieci „podpisują” z nauczycielami „kontrakt”,
który zawiera właśnie zasady obowiązujące
w przedszkolu, np. wiadomo, że nie możemy
wychodzić samemu z klasy, ładnie się do siebie zwracamy, dzielimy się zabawkami itp. Co
ważne, zasady te wymyślają dzieci – nauczyciel
jedynie je naprowadza na odpowiedni kierunek.

Szkoła Szymborskiej zaprasza dzieci od 2,5 roku życia, czyli dokładnie w tym samym wieku, w którym dzieci rozpoczynają przedszkole
belgijskie. Zanim jednak rodzic zapisze dziecko
do naszego przedszkola, zapraszamy na obserwacje i lekcje próbne. Dopiero wtedy wiemy,
czy dziecko jest już wystarczająco dojrzałe, aby
zostać w przedszkolu. Zwykle dzieci w wieku
3 lat nie mają już z tym żadnego problemu.
Wielu rodziców stawia sobie pytanie, czy
warto takiego maluszka zapisywać do przedszkola polonijnego – bo przecież literki będą
dopiero w 1 klasie. Z doświadczenia wiemy:
naprawdę warto.
Po pierwsze, dzięki uczęszczaniu na takie zajęcia dziecko może spotkać się z innymi dziećmi,
które mówią w języku mamy lub taty. Odkrywa
wtedy, że język polski może być im potrzebny
także poza domem i jest równie ważny w komunikacji, bo w naszym przedszkolu mówi się tylko
po polsku – to wspólny język dzieci chodzących
do szkół niderlandzko- i francuskojęzycznych.
Dla niektórych maluchów to nie lada odkrycie!
Po drugie, przedszkole polonijne uczy tolerancji, integracji i dumy z bycia wyjątkowym
– dwujęzycznym – trochę Belgiem, trochę Polakiem. W szkole belgijskiej dziecko śpiewa piosenki po niderlandzku, recytuje rymowanki po
francusku… W przedszkolu polonijnym nauczy
się wierszyka w języku babci i dziadka, którzy
nieraz mają łzy w oczach, słuchając „Niedźwiedzia” Brzechwy lub znajomo brzmiącego harcerskiego „Na pożegnanie wszyscy razem…”.
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Po trzecie, zadaniem przedszkola jest przybliżanie dzieciom polskiej kultury i tradycji. Podczas gdy w domu czasem brakuje na to czasu,
my co roku robimy laurki na Dzień Mamy, rysujemy Syrenki, kolorujemy flagi…
A po czwarte i najważniejsze – polonijne
przedszkole Szymborskiej jest, jak mówią
dzieci – po prostu fajne!
Dla nas ważne jest każde dziecko i do każdego podchodzimy indywidualnie. Chętnie zapraszamy rodziców do współpracy i jesteśmy
z nimi w stałym kontakcie. Często informujemy ich o tym, co ich dziecko robiło w przedszkolu, a dwa razy na rok wysyłamy im opinie
z informacjami o tym, jak dziecko czuje się
w przedszkolu, o jego postępach i rozwoju. Chcemy, aby dziecko dobrze się tu czuło,
przez co umożliwiamy mu optymalny rozwój.
W naszych grupach są zawsze dwie wykształcone i entuzjastyczne panie przedszkolanki. Praca
w przedszkolu to ich pasja i nasze dzieci to czują.
Każde zajęcia są starannie przygotowane, według stałego schematu, ponieważ nasze panie
wiedzą, że dla dzieci bardzo ważne są rytuały
i wyraźne zasady. Na początku roku szkolnego

Przedszkole w czasie pandemii wygląda trochę
inaczej, jednak staramy się, aby dzieci dostawały „dawkę przedszkola w pigułce” – jest piosenka na przywitanie, jest temat i nawet praca
plastyczna, czytanie lub zabawa. Nasze nauczycielki świetnie sobie radzą, prowadząc te
zajęcia, bo jak wiadomo, mały człowiek długo
nie potrafi wysiedzieć w miejscu – o sukcesie
przedszkola online świadczy frekwencja podczas zajęć – wynosi ona zazwyczaj 100 proc.!
Co roku w czerwcu oferujemy darmowe lekcje próbne. W tym roku będzie to wyglądało
nieco inaczej, ale nie zapominamy o nowych
uczniach i niebawem zaczynają się darmowe
lekcje próbne online.
Serdecznie zapraszamy – naprawdę warto!
Elżbieta Czarnecka i Elżbieta Grabiec
www.polskaszkolaleuven.eu
szkolawleuven@gmail.com
T. 0489 305 905

Fot. archiwum szkoły

W wielu miastach w Belgii nie ma możliwości, aby zapisać dziecko do uzupełniającego
przedszkola polonijnego. Od 2017 r. taka
możliwość istnieje w Leuven, w Polskiej Szkole im. W. Szymborskiej, której dyrekcja i nauczyciele są przekonani o ogromnej wartości
takiego miejsca.

Spotykamy się w naszej czystej i kolorowej
klasie, gdzie co tydzień odbywają się zajęcia
według tego samego schematu: rozpoczynamy zajęcia śpiewając piosenkę na powitanie,
rozmawiamy, sprawdzamy obecność, liczymy
chłopców i dziewczynki i rozpoczynamy rozmowę o pogodzie, o dniu tygodnia, o porze
roku… Potem wprowadzamy dzieci w zagadnienie, które będzie tematem przewodnim
zajęć. Wprowadzenie może być w formie prezentacji, rekwizytów lub poprzez rozmowę.
Następnie pozwalamy dzieciom zanurkować
głębiej w temat – poprzez zabawy ruchowe,
wspólne lub indywidualne prace plastyczne,
wyklejanki czy przedstawienie. Zwykle w połowie lekcji planujemy przerwę na przekąskę
oraz wspólną zabawę w ogrodzie szkolnym i na
placu zabaw. Potem ulubione zabawy ruchowe i czytanie opowiadania lub bajki. I właśnie
wtedy pada najważniejsze pytanie: „kto dziś
dostanie misia”? Uczestniczymy w ogólnopolskim projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” i co tydzień oddajemy misia jednemu
przedszkolakowi, by poczytać mu w domu!
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PRAWO

Sejm RP przyjął rządowy projekt kolejnej ustawy dotyczącej przeciwdziałania skutkom SARS-CoV-2.
Obecnie nowa ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 procedowana jest w Senacie.
Z rządowego uzasadnienia projektu ustawy wynika, że zmiany wskazane w ustawie mają mieć charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń
i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii). W związku z powyższym
planuje się wsparcie zarówno ﬁnansowe, jak i administracyjne.
Projekt rządowy zakłada rozszerzenie pomocy na osoby, które niedawno, tzn. przed 1 kwietnia 2020 r., rozpoczęły działalność gospodarczą. Poprzednie pakiety pomocowe obejmowały tych, którzy
rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 lutego. Zgodnie z projektem ustawy osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą
po 1 kwietnia, mogą ubiegać się o pomoc w postaci świadczenia
postojowego oraz, w przypadku mikroprzedsiębiorców, prawa do
otrzymania pożyczki do 5000 zł z możliwością jej umorzenia.
Rozszerzony został katalog uprawnionych do zwolnienia z opłacania
składek ZUS także na część samozatrudnionych, którzy przekroczyli
próg trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia. Umożliwione zostało skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy
ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bru�o w gospodarce narodowej
w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był
wyższy niż 7000 zł. Powyższa zmiana została podyktowana sytuacją
wielu przedsiębiorców, których warunki znacznie się pogorszyły od
połowy marca br., czyli po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego
na skutek obowiązku ograniczenia lub zamknięcia działalności usługowej i handlowej (centra handlowe, restauracje, salony kosmetyczne).
Wydłużono termin zapłaty oraz złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej do 31 maja 2020 r. (na takich samych zasadach jak przedłużenie terminu na zapłatę oraz złożenie deklaracji
PIT – w oparciu o instytucję tzw. „czynnego żalu”).

Podwyższono kwotę kryterium dochodowego uprawniającą do skorzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł
(dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie). Obecnie kryterium dochodowe wynosi 800 zł.
Zwiększono wysokość kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od
egzekucji o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje
dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.
Zmiany objęły również postępowanie egzekucyjne. Powiększono
kwotę wolną od potrąceń komorniczych o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu
pracownika. Kwota wolna od potrąceń to kwota wynagrodzenia za
pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego
na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek
na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób
ﬁzycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy
potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na
pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
Zmiany objęły również waloryzację emerytur. Zaproponowano wprowadzenie zasad ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r.
w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju
bieżącego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
Powyższa zmiana ma stanowić zabezpieczenie dla tych osób, które
zamierzały kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego,
jednak na skutek załamania gospodarczego spowodowanego epidemią będą zmuszone zrezygnować z działalności zawodowej.
Umożliwiono pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, dalsze jej świadczenie
w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
Zwiększono ochronę osób zawierających umowy pożyczki, kredytu
lub inne umowy, m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy,
w której osoba ﬁzyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności
nieruchomości służącej jej potrzebom mieszkaniowym na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tę osobę
działalności gospodarczej lub zawodowej oraz penalizację żądania
od osoby ﬁzycznej co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy
odsetek maksymalnych określonych w ustawie.
Wskazane powyżej zmiany stanowią jedynie część nowych uregulowań i mogą jeszcze ulec zmianie w procesie legislacyjnym. Niemniej
należy się spodziewać, że większość uchwalonych już przez Sejm
zmian wejdzie w życie.
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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Specjalny urlop wychowawczy „Korona”
Rząd belgijski podjął decyzję o prawie do specjalnego, krótkotrwałego i dodatkowego urlopu wychowawczego w okresie
pandemii koronawirusa. Przysługuje on zarówno pracownikom sektora prywatnego, jak i pracownikom służb publicznych.
Urlop ten pozwoli rodzicom na opiekę nad dziećmi, które w dalszym ciągu nie uczęszczają w pełnym trybie do szkoły lub
przedszkoli w związku z obowiązującymi nadal ograniczeniami.
Z urlopu wychowawczego „Korona” można skorzystać w różnych
wymiarach i okresach od 1 maja do 30 czerwca 2020 r. Związek ACV
walczy o przedłużenie tego urlopu do 31 sierpnia 2020 r. i o podwyższenie kwot zasiłku wychowawczego za ten okres. Aktualnie
prowadzone są negocjacje z przedstawicielami rządu belgijskiego.
Urlop ten to osobne prawo; przysługuje dodatkowo i nie jest wliczany do normalnego urlopu wychowawczego. Przyznawany jest
w trybie przyspieszonym i jego elastyczność pomoże rodzicom
ustalić opiekę nad dziećmi, tak aby nie stracić możliwości podjęcia
pracy, chociażby w częściowym wymiarze.

WARUNKI OTRZYMANIA URLOPU
WYCHOWAWCZEGO „KORONA”
➜ Urlop ten przysługuje obojgu rodzicom na dziecko w wieku do
12 lat. W przypadku dziecka niepełnosprawnego jest przyznawany do 21. r.ż. Prawo do tego urlopu – bez ograniczeń wiekowych u dziecka – mają rodzice dziecka niepełnosprawnego,
które wymaga pełnej opieki osób drugich oraz dochodzącej
pomocy specjalistów.
➜ Opiekunowie w rodzinach zastępczych mają prawo do tego
urlopu na tych samych warunkach.
➜ Urlop ten przyznawany jest tylko i wyłącznie za zgodą pracodawcy.
➜ Minimalny staż pracy, aby otrzymać prawo do tego urlopu, to
1 miesiąc u aktualnego pracodawcy.

JAK WYKORZYSTAĆ URLOP WYCHOWAWCZY „KORONA”?
Można go wykorzystać w następujących systemach:
➜ 1/5 etatu pod warunkiem zatrudnienia na pełny etat,
➜ 1/2 etatu pod warunkiem zatrudnienia na co najmniej 3/4 etatu.
Za zgodą pracodawcy możesz zamienić obecny normalny urlop
wychowawczy na urlop wychowawczy „Korona”. Dzięki temu całkowite prawo do urlopu wychowawczego zostanie przedłużone,
podobnie jak czas spędzony z dzieckiem.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU ZA URLOP WYCHOWAWCZY
„KORONA”
Podane kwoty przysługujące za urlop 1/2 etatu dotyczą zatrudnienia na pełny etat. W przypadku zatrudnienia na mniejszą część etatu wysokość zasiłku jest obliczana proporcjonalnie.

Rodzic
w związku
Rodzic
samotnie
wychowujący
dziecko

Urlop
na 1/2 etatu

Urlop
na 1/5 etatu

Wiek do 50 lat

440,96 euro

149,60 euro

Od 50 lat

594,48 euro

224,40 euro

Sektor prywatny

724,94 euro

289,98 euro

Sektor
państwowy

Kwoty
dla rodzica
w związku

201,18 euro
do 50 lat;
224,40 euro
powyżej 50 lat

JAKIE DODATKOWE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
DAJE URLOP „KORONA”?
Wniosek o urlop można składać od 1 maja 2020 r. w następujących
wariantach:
➜ na cały przysługujący okres,
➜ oddzielnie na każdy miesiąc,
➜ oddzielnie na dany tydzień,
➜ można również łączyć okresy wniosków tygodniowych i miesięcznych w zależności od potrzeb.

PROCEDURA WNIOSKU O URLOP „KORONA”
➜ Wniosek o urlop należy złożyć u pracodawcy minimum 3 dni
przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Za zgodą pracodawcy termin złożenia wniosku może zostać skrócony – czyli
praktycznie w tym samym dniu, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Wniosek można złożyć mailowo z prośbą o przesłanie mailem
zwrotnym potwierdzenia otrzymania wniosku.
➜ Pracodawca ma 6 dni na zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku
– oczywiście decyzja musi zostać przekazana przed datą rozpoczęcia planowanego urlopu.
➜ Procedura nie przewiduje przesunięcia terminu urlopu – pracodawca może albo zatwierdzić, albo odrzucić wniosek.
➜ Po otrzymaniu decyzji pracodawcy o zatwierdzeniu urlopu należy
złożyć specjalny wniosek do instytucji państwowej RVA/ONEM.
Wniosek ten będzie można złożyć online na stronie tej instytucji.
➜ RVA/ONEM po sprawdzeniu akt wypłaci zasiłek wychowawczy
„Korona” za okres urlopu.
W sprawach dotyczących koronawirusa można również kontaktować się z naszym działem ACV-Dienst Grensarbeiders Nieuwe
EU-lidstaten poprzez mail: antwerpen.oost-europa@acv-csc.be
lub telefonicznie w czasie dyżurów w poniedziałki od 9.30 do 12.30
oraz w czwartki od 13.00 do 16.00 pod nr. telefonu: 03 222 71 64.
Iwona Cieszyńska

62

GAZETKA

ACV

Podatek dochodowy w Belgii – rozliczenia za rok 2019
Każdy, kto osiąga dochody w Belgii, jest zobowiązany do corocznego składania zeznań podatkowych i do odprowadzania
w tym kraju podatku dochodowego. Na jego wysokość ma wpływ wysokość dochodów, ale też sytuacja rodzinna oraz niektóre
wydatki podatnika. Dzięki systemowi podatkowemu państwo może funkcjonować. Z naszych podatków są pokrywane koszty
szkolnictwa i utrzymania dróg, transportu publicznego, pracy gmin i urzędów państwowych, inspekcji oraz służb podatkowych
i służb publicznych zapewniających bezpieczeństwo (policji, wojska, więziennictwa, straży pożarnej, ochrony cywilnej i sądownictwa). Również dopłaty do utrzymania szpitali, do opieki zdrowotnej oraz na cele związane z kulturą pochodzą z podatków.

SYTUACJA RODZINNA
Jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia 2020 r. oficjalnie mieszkały z podatnikiem pod tym samym adresem. Oznacza
to, że wszystkie te osoby 1 stycznia 2020 r. musiały nie tylko przebywać, ale również być zameldowane pod tym samym adresem.
Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną
umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się
wspólnie. Jeśli mają dzieci, razem otrzymują ulgi i razem odliczają
ewentualne wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę.
Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osobno.
Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli ta, która osiąga wyższe dochody. Jednak rodzice mogą uzgodnić między
sobą, które z nich będzie rozliczało się z dziećmi. Należy pamiętać,
że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole czy szkołę muszą być wystawione na nazwisko rodzica, który rozlicza się z dziećmi.
Osoby, które nie mieszkają razem, ale mają wspólne dzieci mieszkające z nimi w systemie co-ouderschap/garde partagée (np. tydzień
z matką i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Jeśli dzieci mieszkają
tylko z jednym z rodziców, to tylko ten rodzic ma prawo do ulgi
podatkowej na nie. Drugi rodzic może odliczyć alimenty płacone na
swoje dzieci, z którymi nie mieszka.
Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z belgijską ordynacją podatkową
rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na dzieci,
jeśli spełnione są następujące warunki (dotyczy rozliczeń za 2019 r.):
1. Na dzień 1 stycznia 2020 r. dziecko musi być zameldowane pod
tym samym adresem z rodzicami/opiekunami.
Uwaga! Dziecko, które przez pewien czas nie mieszka z rodzicami/
opiekunami ze względu na studia w innym mieście lub np. z przyczyn zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja itp.), wciąż jest traktowane jako dziecko na utrzymaniu.
Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adresem uważa się dzieci, które: zmarły w 2019 r., pod warunkiem że
w 2018 r. były na utrzymaniu rodziców/opiekunów; te, które urodziły się i zmarły w 2019 r., te, które w 2019 r. urodziły się martwe
lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum 180 dniach ciąży; dzieci zaginione lub porwane (jeśli spełnione są dodatkowe warunki
zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).
2. Dochody dziecka w 2019 r. nie mogą przekroczyć: 3 330 euro
netto, 4 810 euro netto w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci i 6 110 euro w przypadku osób samotnie wychowujących niepełnosprawne dziecko/dzieci.
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3. Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest kosztem rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność gospodarczą i na czas wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy w firmie,
a płacę wypłacaną dziecku odlicza od podatku jako koszt. W takiej
sytuacji rodzic nie może korzystać z ulg na to dziecko.
Inne osoby na utrzymaniu – oprócz ulg na dzieci podatnik może
ubiegać się o ulgi na inne osoby mieszkające z nim pod jednym
adresem, np. na rodziców, którzy mają bardzo niskie dochody
(lub w ogóle ich nie mają), ewentualnie na inne osoby (jeśli spełnione są warunki zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).

DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
Dochody z nieruchomości, czyli z wynajmu budynków, mieszkań,
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza Belgią) również mają obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
Dochody z majątku ruchomego – to zyski pochodzące z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.), kont/książeczek
oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszkania lub lokalu przeznaczonego do celów handlowych (majątkiem
ruchomym jest wyposażenie nieruchomości – meble itp.).
Dochody ze stosunku pracy – są to płace, ale również wszelkiego
rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa itp.,
niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwania
umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za dojazdy do pracy (kwota min. 410 euro za 2019 r. jest zwolniona od
podatku), bezpłatne zakwaterowanie, ekwiwalent urlopowy.
Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, czyli
zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobotnych z dodatkiem od pracodawcy (nowa nazwa emerytury pomostowej), zasiłki chorobowe,
macierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków
przy pracy, zasiłki wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental)
i z tytułu zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).
Emerytury, czyli świadczenia emerytalne.
Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej osoby lub
od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzymanej kwoty. Jeśli
przesyłane są bezpośrednio dziecku, wówczas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który je wychowuje. Dziecko,
niezależnie od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 330 euro środków na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodatkowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane
(przez rezydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają
opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

ACV
Inne dochody, np. niektóre nagrody, dotacje.
Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do nich
świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzymanie dzieci lub alimenty do wysokości 3 330 euro, dochody dzieci
z pracy studenckiej (max. 2 780 euro) zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, zasiłki strajkowe.

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA
Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2019 wynosi
8 860 euro. Może ona zostać podwyższona w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. Oto przykłady:
Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od podatku za 2019 r. zostanie podwyższona o 1 610 euro,
w przypadku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie
o 4 150 euro, przy trojgu dzieci o 9 290 euro, przy czworgu
o 15 030 euro, a za każde kolejne dziecko o 5 740 euro.
➜ Za każde dziecko, które 1 stycznia 2020 r. miało mniej niż
3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza
wymienionymi wyżej) podwyższona o 600 euro, jeśli podatnik
nie będzie odliczał kosztów żłobka lub opiekunki.
➜ Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzieci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powyżej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona
o 3 220 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na
utrzymaniu – o 1 610 euro.
➜ Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje
podwojona.
➜

System naliczania podatku dochodowego
Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega
opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to tzw. podatek progresywny. Dochody za rok 2019 będą
opodatkowane według jednego z progów podatkowych. Tabelka
przedstawia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów
za 2019 r.
Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatkowej. Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od
rodzaju dochodów oraz wydatków podatnika.

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2019 r.

Stopa
podatkowa

Od 0 euro do 13 250 euro

25%

Od 13 250 euro do 23 390 euro

40%

Od 23 390 euro do 40 480 euro

45%

Powyżej 40 480 euro

50%

Iloraz małżeński (dochody za 2019 r.)
Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu.
Jest to możliwe jedynie w roku, w którym zawarto związek małżeński. Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed 2019 r., lub
partnerzy mieszkający razem na podstawie umowy o wspólnym
zamieszkaniu (podpisanej przed 2019 r.) rozliczają się razem. Jeśli jeden ze współmałżonków/partnerów w 2019 r. nie osiągnął
dochodów lub jego dochód jest bardzo niski, to przy obliczaniu
podatku administracja podatkowa stosuje tzw. iloraz małżeński,
co prowadzi do obniżenia progu podatkowego, a w rezultacie do
obniżenia podatku.
Koszty uzyskania przychodu
To koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy,
np. koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu
dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania przychodu (zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez
osoby prowadzące działalność gospodarczą) mogą obniżyć
dochód do opodatkowania. Przy obliczaniu podatku automatycznie odliczana jest zryczałtowana kwota kosztów uzyskania
przychodu. Jeśli podatnik poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej kwoty, ale musi udokumentować
wszystkie poniesione wydatki, które chciałby odliczyć (faktury,
rachunki itp.).
Zeznanie podatkowe
Osoba, która w 2019 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem podatkowym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.
Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając
otrzymany z urzędu skarbowego formularz) lub elektronicznie
– ten drugi przypadek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub identyfikacyjną i kod PIN lub które
uprzednio zawnioskują w urzędzie gminy o kody dostępu, tzw.
token.
Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą
rozliczyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzędu skarbowego o jego przesłanie.
Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić
karę w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną.
Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zeznania w ustalonym przez Ministerstwo Finansów terminie, powinien jeszcze przed ostatecznym terminem składania zeznań poprosić w swoim urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu. W
ten sposób może uniknąć kary.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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POLSKI SKLEP BUDOWLANY

EMPIRE

HUMOR

Egzamin na prawo jazdy. Egzaminator
zadaje kursantowi pytanie:
– Ma pan skrzyżowanie równorzędne.
Pan w samochodzie osobowym, z lewej
tramwaj a z prawej karetka na sygnale.
Kto przejedzie pierwszy?
– Motocykl.
– Panie, jaki motocykl ? Jest Pana
samochód, tramwaj i karetka. Skąd się
wziął motocykl?
– Z lusterka. Motocykle są wszędzie.

•••
W restauracji kelner podchodzi do klienta:
– Pana kieliszek jest pusty, chce pan
jeszcze jeden?
– Panie! Po co mi dwa puste kieliszki?

•••
Sylwester 2019/2020:
Większość ludzi:
Hurra, mamy nową dekadę!
Historycy:
Wy idioci, to dopiero za rok!
Informatycy:
Nie mogę się doczekać, jeszcze 28 lat
i mamy okrągłą datę!

•••
Młoda osoba do starszej pani:
– Babciu, jak tu najszybciej do szpitala?
– A powiedz no mi jeszcze raz „babciu”,
to karetka migiem cię tam zawiezie!

•••
Rozmawia dwóch kolegów:
– Moja kobieta się na mnie obraziła.
– Co się stało?
– Dała mi 400 zł i kazała kupić choinkę.
Zapytałem ją: co z resztą? A ona,
że reszta dla mnie.
– No to w czym problem?
– Kupiłem choinkę zapachową.

•••
Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą
pod prąd ulicy jednokierunkowej.
Policjant:
– Czy pani wie, GDZIE pani jedzie?
Blondynka:
– Nie wiem, ale gdziekolwiek by to nie
było, to muszę być solidnie spóźniona,
bo wszyscy już wracają!
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•••

•••

Blondynka dzwoni do koleżanki:
– Spóźnię się na nasze spotkanie,
bo stoję w korku.
– A długi ten korek?
– Nie wiem, bo stoję pierwsza.

Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu
gasi światło, potem znów je zapala.
– Co ty robisz? – pyta go żona.
– Przecież przewracać kartki można
i po ciemku.

•••

•••

Idzie dziecko chodnikiem, nagle podjeżdża
do niego czarny samochód, otwiera się
szybka i mężczyzna ze środka mówi:
– Hej, młody, wsiadaj, dam Ci Snickersa!
Dziecko przyśpieszyło, a samochód za
nim i mężczyzna znów mówi:
– Hej, młody, wsiadaj, dam Ci dwa
Snickersy!
Na co dziecko znowu przyśpieszyło,
a samochód za nim.
– Młody, no wsiadaj, dam Ci trzy Snickersy!
Na co dziecko odpowiada:
– Odczep się tato, jak kupiłeś Matiza
to teraz sam nim jeźdź!

Rzecz dzieje się w czasach, gdy masowo
przywożono do Polski powypadkowy złom
z Niemiec. Gość przywiózł coś takiego na
lawecie do mechanika – masa pogiętej
blachy:
– O w mordę – mówi mechanik – nieźle
trzaśnięty. Będzie za dwa tygodnie.
Po tygodniu telefon. Dzwoni mechanik:
– Panie, jest problem. Co to za marka?
– A czemu?
– No bo jak bym tego nie klepał, wychodzi
przystanek autobusowy...

•••

Kumpel podchodzi do Szkota, który się
zawsze jąkał i zauważa, że mówi
on płynnie.
– Jak to zrobiłeś? pyta.
– Zmuszony byłem zamówić rozmowę
telefoniczną z Londynem, a wiesz,
ile to kosztuje...

Policjant do okradzionej:
– Nie podejrzewała Pani, że złodzieje
włamali się do domu, gdy zobaczyła pani
splądrowane szafy, wypity alkohol i totalny
bałagan?
– Nie. Myślałam, że to mąż wrócił i szukał
czystej koszuli i skarpetek...

•••
Kuzyn z miasta odwiedza bardzo
zaniedbane gospodarstwo rolne Antka.
– Nic na tej ziemi nie rośnie?
– A no nic – wzdycha Antek.
– A jakby tak zasiać kukurydzę?
– Aaaa... jakby zasiać, to by urosła.

•••
Gość wzywa kelnera i pyta:
– Czy muzycy w waszym lokalu grają
na życzenie gości?
– Oczywiście, szanowny panie!
– To proszę im powiedzieć, żeby zagrali
w domino!

•••

•••
W mieszkaniu dzwoni telefon. Kowalski,
ojciec trzech dorastających córek podnosi
telefon.
– Halo, czy to ty żabciu? – słyszy
w słuchawce ciepły baryton.
– Nie, przy telefonie właściciel stawu.

•••
Młody agronom ogląda sad i poucza
właściciela:
Pan ciągle pracuje starymi metodami.
Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda
się panu uzbierać choćby 10 kg jabłek.
– Ja też będę zdziwiony, gdyż zawsze
zbierałem z niego gruszki.
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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
Sprzedam łóżeczko, było ono używane u
dziadków sporadycznie , w idealnym stanie,
cena 30€. T. 0475 857 239
Sprzedam Ekspres do kawy Nespresso
Koenig, czarny, duży model, z podgrzewaczem
mleka. W dobrym stanie, działa idealnie. 70€
Tel 0476 920 819

Praca: szukam
Hydraulik, centralne ogrzewanie, instalacje
wodne, kanalizacja, gaz od podstaw.
T. 0486 645 867
Szukam pracy za granicą w budownictwie,
pracowałem przy stanach surowych, posiadam
prawo jazdy kat. B, mam założoną działalność
gospodarczą. Nie pijacy, nie palący. Szukam
pracy z zakwaterowaniem. T. 518 039 431
Ślusarz-spawacz z umiejętnością spawania
metodą 111/131, prawo jazdy kat.b, własny
samochód, uprawnienia na suwnice 2s,
znajomość rysunku technicznego i podstawy
elektryki, bez nałogów, meldunek okolice
Veurne, Nieuwport. T. 032494 088 090
Szukam pracy, malowanie, tynki, konstrukcje
itp. proszę o kontakt. T. 0498 156 708

Szukam pracy jako kierowca B, C mam
doświadczenie, znam j.francuski i posiadam
meldunek. T. 0484 120 989
Szukam pracy biurowej. Najchętniej ze
znajomością języka angielskiego ponieważ
uczęszczam jeszcze na kurs języka francuskiego,
interesuje mnie głównie praca na pół etatu, ale
rozważę wszelkie oferty.
Kontakt: darkglimmer@o2.pl
Młody chłopak szuka pracy jako pomocnik
w budowlance, posiadam odpowiednie
uprawnienia na wózki widłowe, nie piję
alkoholu. Chęć do pracy i motywacja.
Posiadam kartę idt. T. 0484 266 141

Mieszkanie: wynajmę
Wynajmę pokój umeblowany bez gwarancji w
cenie 250€, Anderlecht. T. 0496 822 630
Pokój z salonem do wynajęcia dla kobiety,
oddzielny, zamykany, bez meldunku. Cena 250€.
T. +32 0465 914 229
Mieszkanie do wynajęcia na Ucclu. Dwa
pokoje, salon, kuchnia całkowicie wyposażona (lodówka, zmywarka...), łazienka z wanną,
taras,2 piewnice, 1 piętro, cena 990€ + gaz i
światło (2 miesiące gwarancji), wolne od 1 lipca.
T.0485 196 487
Przyjmę na mieszkanie osobę niepijącą. Pod-

@gsmservicebxl

Szukam pracy jako pomocnik na budowie
(demolka, betoniarka, prace porządkowoprzygotowawcze, wnoszenie, wynoszenie,
taczka itp.). T. 0465 767 711

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

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)

dasze, woda, gaz, światło, centralne ogrzewanie
wliczone w czynsz. Cena 235€. T. 0486 645 867
Pokój do wynajęcia przy Midach, cena 300€.
T. 0499 318 917
Wynajmę mieszkanie całkowicie wyposażone na 2, 3 osoby. Przytulne, czyste, bardzo
spokojne mieszkanie 50m2, kuchnia (lodówka,
zmywarka, wszystkie naczynia), 2 małe sypialnie
(pościel), łazienka (pralka)na umowe krótko-terminową: od 2 tygodni do 2 miesięcy. Centrum
miasta, w pobliżu metra, tram. Tel 0476 920 819
Wynajmę mieszkanie blisko metro Bockstael, tram, bus. Pokój, kuchnia i łazienka max. 2
osoby, cena 600€ bez opłat, miesiąc gwarancji.
T. 0487 220 490 , proszę dzwonić po 18h

Wiadomosci osobiste
Mam 33 lata. Zaprzyjaźnię się z sympatyczną kobietą między 40 a 50 rokiem
życia, aby spędzić miło czas np. rower czy
spacer, kawa czy drink. T. +32467 688 892

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Szukam do stworzenia ekipy, bardzo kulturalnej pani , najlepiej po studiach, z autem, z
j.francuskim b.dobrym – jako dama do towarzy-
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stwa, przy panu 80 lat z początkiem Alzheimera,
i przy pani 91 lat z demencją (nie sprzątanie).
Na godziny, albo cykl po 5-7 dni na miesiąc,
stwaka b.interesująca. Kontakt: 0476 33 59 39,
ewa.wozniak.bailly@gmail.com
Marka Care-in, widniejąca pod nazwą InServ
w rejestrze Agencji Pracy Tymczasowej, zajmuje
się rekrutacją pracowników do branży opiekuńczej na rynek niemiecki oraz szwedzki poszukuje: Opiekun/ka do samodzielnej seniorki-1300€
netto, Niemcy
Termin: od zaraz, przewidziana długotrwała
współpraca Miejscowość: Calw (Badenia-Wirtembergia) Stawka: 1300€ netto Wymagania:
prawo jazdy, komunikatywny język niemiecki.
Poszukujemy odpowiedzialnej i samodzielnej
osoby do opieki nad samodzielną Seniorką. Pani
ma 89 lat, potrzebuje przede wszystkim osoby
do towarzyszenia w codziennym życiu oraz
pomocy przy gotowaniu (chociaż stara się gotować samodzielnie). Pani nie potrzebuje dużego
wsparcia przy toalecie, jest właściwie samodzielna, ma niewielkie problemy z poruszaniem
się oraz ze słuchem. Podopieczna mieszka sama
w domku jednorodzinnym, do dyspozycji opiekuna jest osobny pokój. Do podawania leków
codziennie przychodzi pomoc medyczna. Do
kąpieli raz w tygodniu również przyjeżdża osoba
z zewnątrz. Pani ma sprzątaczkę, dzięki czemu

należy wykonać tylko drobne prace porządkowe. Ogród i otwarte przestrzenie są utrzymywane w porządku i nie trzeba nad nimi pracować.
Na zleceniu jest dostępny samochód, dlatego
wymagane jest prawo jazdy.
Jeżeli jesteś osobą samodzielną i empatyczną,
znasz język niemiecki na poziomie komunikatywnym, posiadasz doświadczenia w opiece nad
osobami starszymi, oraz prawo jazdy to szukamy właśnie Ciebie! Od kandydatów oczekujemy:
doświadczenia w opiece nad osobami starszymi,
wykształcenie kierunkowe, będzie dodatkowym
atutem prawo jazdy, komunikatywny język niemiecki. +48 690 688 866 +48 576 133 533
Agencja Zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) poszukuje pracowników do załadunku i
rozładunku towaru. Miejsce pracy Meer. Opis
stanowiska: ręczny załadunek i rozładunek
kontynentów / ciężarówek (tkaniny i tekstylia).
Wymagania: znajomość języka angielskiego,
niderlandzkiego lub niemieckiego, własne zakwaterowanie w okolicach Meer oraz transport
do pracy, sprawność fizyczna. Oferta: praca w
godzinach: 8:00-17:00, belgijska umowa, praca
przeważnie 2-3 dni w tygodniu, dodatek za dojazdy do pracy. Więcej informacji: +48 570 935
868. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy rekrutacja@kbti.pl w
temacie wpisując załadunek kontenerów Meer.

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

On lub ona pije? Nie radzisz sobie?
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem,
siłą i nadzieją. Mitingi są we wtorki od 19.30 do 21.00
Sterlingerstraat 4. 2140 Borgerhout
Tel. 0483 67 48 26 Bardzo serdecznie zapraszamy!
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Agencja KBTI Poland (cert. 9154) poszukuje
dla swojego klienta w Belgii malarzy / lakierników oraz szlifierzy. Opis stanowiska: malowanie
pistoletem natryskowym (elementy głównie
drewniane, płyty MDF), dobór odpowiednich
farb i podkładów, kontrola jakości produktu,
ręczne i maszynowe szlifowanie MDF, ręczne i
maszynowe szlifowanie podkładu.
Wymagania: dobra znajomość języka niderlandzkiego, wcześniejsze doświadczenie na
podobnym stanowisku, umiejętność pracy w
zespole oraz komunikatywność, własne zakwaterowanie w okolicy Kalmthout oraz transport
do pracy. Oferta: możliwość długoterminowego
zatrudnienia na warunkach belgijskich, praca
w systemie jednozmianowym od poniedziałku
do piątku (07:30 – 16:00), atrakcyjne wynagrodzenie, dodatek za dojazdy do pracy. Więcej
informacji +48 570 935 868. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na adres
rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując: malarz
/ szlifierz Kalmthout.
Agencja Zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) poszukuje kierowcy kat. C + kod 95.
Opis stanowiska: dostarczanie zamówień samochodem ciężarowym, załadunek i rozładunek towarów, inne zadania z zakresu logistyki
magazynowej. Wymagania: dobra znajomość
języka niderlandzkiego, własne zakwaterowanie

KREW DAREM ŻYCIA

Czy wiesz, że Twoja krew może uratować aż trzy życia?
Nie musisz być lekarzem by pomóc.
Oddając krew, pomagasz i ratujesz życia!
Odwiedzając nową stronę na facebooku
KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się
najbliższe punkty krwiodawstwa.
Odwiedź, dowiedz się i do ataku!
Grupa Al-Anon „Misja” zaprasza na spotkania wszystkich,
którym bliski jest problem alkoholowy.
Czwartek godz. 20.00,
rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles. T. 0486 307 201
Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, posłuchaj, zobacz.
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w okolicach Kalmthout, ważne prawo jazdy kat.
C + kod 95, karta kierowcy, własny transport do pracy, znajomość i stosowanie zasad
bezpieczeństwa, wcześniejsze doświadczenie
w pracy, jako kierowca ciężarówek, gotowość
do wykonywania innych zadań, jeżeli będzie
to wymagane. Oferta: stabilne i długoterminowe zatrudnienie, stawka 13.03 euro/h brutto,
praca na pełen etat, głównie w godzinach 8:30
- 16:00, ekoczeki (maksymalna kwota 100euro
/ rok), umowa belgijska. Więcej informacji: +48
570 935 868. Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV na adres mailowy rekrutacja@
kbti.pl w temacie wpisując kierowca C Kalmthout Belgia. 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)”.
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. poszukuje dla jednego z klientów w Belgii, firmy

zajmującej się naprawą wózków widłowych
różnego typu, zmotywowanych kandydatów do
pracy na stanowisku: mechanik / elektromechanik wózków widłowych (Belgia)
Zakres obowiązków: naprawa, utrzymanie,
serwis, przebudowa różnego typu wózków
widłowych, itp. Wymagania: doświadczenie w
serwisowaniu i naprawie różnego typu wózków i transporterów, wymagana znajomość
mechaniki i hydrauliki oraz elektryki pojazdowej, prawo jazdy kat. B (mile widziany własny
środek transportu), komunikatywna znajomość
języka angielskiego. Oferujemy: wynagrodzenie
13,00 – 16,00 EUR brutto/h – w zależności od
doświadczenia, dodatek wakacyjny (15.38%
rocznych zarobków brutto) premię roczną
(8,33% rocznych zarobków brutto), dodatek
rodzinny, pozostałe premie i bonusy zgodnie z
przepisami obowiązującymi w Belgii, zakwaterowanie – płatne 80 EUR tygodniowo, nadgodziny
płatne 150%, załatwienie wszelkich formalności
związanych z pobytem i zatrudnieniem w Belgii.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o prze-

Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci Dysfunkcji są wspólnotą mężczyzn i
kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcja.
Nie pozwól żeby Twój rodzinny nałóg lub dysfunkcja kierowały Twoim życiem.
Grupa Genesis e-mail: dda.genesis.bruksela@gmail.com tel. 0491 32 14 73

Intergrupa AA „ARDENY” w Belgii

informuje, że wszystkie stacjonarne spotkania Anonimowych Alkoholików w związku koronowirusem i zaleceniami władz na terenie Belgii są zawieszone do odwołania.Wszystkich chętnych
zapraszamy serdecznie na dwa otwarte mitingi AA on-line na SKYPE:
1. miting on-line na Skype pod nazwą „Miting AA Bruksela”, który odbywa się w każdy
poniedziałek, środę i sobotę o godz.20.00. Łączenie jest możliwe od godz.19.45.
2. miting AA dla kobiet z Brukseli on-line na Skype „Carpe Diem”,’ który odbywa się we wtorki i
czwartki o godz.19.00 oraz w niedzielę o 10.00 godzinie. Łączenie jest możliwe ok.15-20 minut
przed rozpoczęciem mityngu.
Jeśli chcesz się przyłączyć, zadzwoń pod numer kontaktowy wspólnoty AA w Belgii: +32 488 080
063 a my przyślemy Ci sms z linkiem do uczestnictwa we
wskazanym spotkaniu.
Można też przysłać e-mail: AAINTERGRUPAARDENY@GMAIL.COM na stronę www.intergrupaardeny.eu intergrupy AA „Ardeny” Belgia – a my przyślemy odpowiedni link do uczestnictwa
we wskazanym spotkaniu.
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słanie CV w języku angielskim na adres e-mail:
info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: (tylko aplikacje z właściwą klauzulą będą
rozpatrywane)
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w
moim CV przez NEXT s.c. do potrzeb realizacji
procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów
rekrutacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych). Wyrażam także zgodę
na udostępnianie moich danych osobowych
potencjalnym pracodawcom w kraju i za granicą
do celów związanych z procesami rekrutacji.
Rozumiem, że mogę żądać dostępu do moich
danych osobowych, żądać ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
przenoszenia danych.
KRAZ 18051

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

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

WYDZIAŁ KONSULARNY
AMBASADY RP W BRUKSELI
Rue des Francs 28
1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:
http://www.e-konsulat.gov.pl
tel. +32 (0)2 780 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.

PRZEWÓZ
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