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Badanie przeprowadzone przez Sciensano, które
zakończyło się 2 października, objęło ponad 30 tys.
Belgów i dotyczyło ich zdrowia psychicznego i zachowań społecznych. Pierwszą obserwacją jest
wzrost zaburzeń lękowych u osób na pierwszej linii
frontu w walce z wirusem. Kolejne spostrzeżenie:
we wrześniu 41% mieszkańców Belgii nie przestrzegało zasad dystansu społecznego, a 23% nie
pozostało w domu mimo objawów choroby.
Natomiast tracing jest dobrze postrzegany przez
ankietowanych. 90% z nich jest gotowych przekazać wszystkie niezbędne informacje do centrum obsługi telefonicznej lub przeprowadzić
kwarantannę w ciągu 7 dni po kontakcie wysokiego ryzyka.
•••
Światowy Program Żywnościowy (WFP) poinformował, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie musiał zebrać 6,8 mld dolarów,
żeby zapobiec głodowi w związku z kryzysem
związanym z pandemią koronawirusa.
WFP, oenzetowska agencja z siedzibą w Rzymie,
podaje, że co roku pomaga ok. 97 mln ludzi
w 88 krajach, przy czym co dziewiąta osoba na
świecie nadal nie ma wystarczającej ilości jedzenia. WFP wysłał w czasie pandemii koronawirusa transporty z lekami i sprzętem medycznym do
120 krajów i zapewnił usługi pasażerskie w celu
przewiezienia pracowników humanitarnych,
gdy loty komercyjne były niedostępne z powodu blokad w transporcie międzynarodowym.
WFP – największa organizacja humanitarna na
świecie – jest w całości finansowana z darowizn.
Zapewnia posiłki w szkole 17,3 mln dzieci na całym świecie, a w 2019 r. dostarczyła 4,2 mln ton
żywności potrzebującym krajom i regionom.
•••
Zdecydowana większość upraw w Europie przeznaczona jest na pasze dla zwierząt (62%) oraz
biopaliwa (12%), a nie na jedzenie dla ludzi (tylko 23%) – podaje badanie Eurostatu 2018/2019.
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•••
Z danych belgijskich notariuszy wynika, że po
wiosennym kryzysie spowodowanym epidemią
koronawirusa Belgowie ponownie są zainteresowani zakupem nieruchomości. W kwietniu, maju i czerwcu liczba transakcji spadła
o ok. 15,9%, ale w ostatnich miesiącach zaobserwowano ponowny wzrost sprzedaży. W lipcu,
sierpniu i wrześniu notariusze odnotowali wzrost
liczby transakcji o 11,6% (w porównaniu z tymi
samymi miesiącami w 2019 r.). W ostatnich miesiącach zaobserwowano również, że kupujący są
zainteresowani zakupem nieruchomości o większej powierzchni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Praca i nauka z domu sprawiły, że ludzie
zaczęli dużo bardziej doceniać tarasy i ogrody.
Co więcej, ceny nieruchomości są znacznie wyższe niż przed rokiem. Obecnie za dom w Belgii
trzeba zapłacić średnio 274 409 euro, co oznacza wzrost o 4,7% w porównaniu z rokiem minionym. Z kolei średnia cena mieszkania wynosi
243 818 euro (wzrost o 6,7%).
•••
1,2 mln belgijskich emerytów (czyli jeden na
dwóch) otrzymywało miesięcznie w 2019 r.
mniej niż 1500 euro netto. Średnia emerytura
kobiet w Belgii (882 euro) jest o 25–30% niższa
od emerytury mężczyzn. Spowodowane jest to
przez niższe zarobki oraz niekompletne kariery
z powodów socjologicznych.
•••
Prawie co piąty Polak (17% ankietowanych)
uważa, że nie ma żadnej epidemii koronawirusa
oraz że jest to tylko wymysł polityków, mediów
i firm farmaceutycznych. Wśród osób między
18. a 34. r.ż. ten pogląd podziela prawie co trzeci
badany. 21% Polaków w ogóle nie boi się zakażenia koronawirusem – wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl.
Według 7% badanych epidemia nie jest żadnym
zagrożeniem dla ludzi. Prawie połowa Polaków
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(47%) sądzi, że koronawirus jest bardzo poważnym zagrożeniem, a 29% – że umiarkowanym.
Zauważalna jest zależność między wiekiem
a zdaniem na temat epidemii. Wśród osób
z najstarszej grupy wiekowej (55+), dla których
zakażenie koronawirusem jest wyjątkowo groźne, zdecydowanie dominuje pogląd, że epidemia to poważne zagrożenie. Twierdzi tak 69%
badanych. Z kolei wśród osób z najmłodszej
badanej grupy wiekowej (18–24 lata) zaledwie
23% widzi zagrożenie.
Najwięcej osób, które nie boją się zakażania
koronawirusem lub nie wierzą w jego istnienie,
jest w najmłodszych grupach wiekowych. Zakażenia nie boi się 36% osób w wieku 18–24 lata
i 33% osób w wieku 25–34 lata.
•••
Jeżeli chodzi o noszenie maseczek przez Polaków w sklepach i środkach komunikacji publicznej, to decydowana większość (82%) twierdzi,
że zawsze zakłada maseczki w takich sytuacjach,
a kolejne 13%, że czasem je zakłada, a czasem
nie. Natomiast 5% badanych oświadczyło, że
nigdy nie zakłada maseczki. Ci ostatni jako najczęstszy powód swojego postępowania wskazywali, że nie wierzą w epidemię koronawirusa
(32%). Na drugim miejscu znalazło się wśród
badanych przekonanie, że nie są chorzy, więc
nikogo nie zarażą (20%).
•••
W 2019 r. około 37,8% mieszkańców Regionu Stołecznego Brukseli było zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem socjalnym – wynika z danych belgijskiego biura statystycznego
Statbel. W całej Belgii zagrożonych jest 19,5%,
jednak na poziomie regionalnym zachodzą
znaczące różnice. W Brukseli zagrożonych
ubóstwem jest 37,8% obywateli, w Regionie
Flandrii 13,2%, zaś w Regionie Walonii 24,6%,
przy czym np. w prowincji Hainaut to 29,5%,
a w Antwerpii 16,2%.

WIADOMOŚCI
Belgia – aplikacja „Coronalert”
Belgijskie władze uruchomiły aplikację
„Coronalert” do śledzenia kontaktów
osób zakażonych, aby pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Od 30 września aplikacja ta jest dostępna
w App Store i w Google Play.
Podobne aplikacje wprowadzono już w ostatnich miesiącach we Francji, Niemczech i innych krajach Europy.
Belgijska aplikacja ostrzega użytkowników,
jeśli byli w bliskim kontakcie z osobami,
które uzyskały pozytywny wynik testu na
obecność wirusa. Działa ona według modelu zdecentralizowanego, co oznacza, że
dane nie są przechowywane centralnie
przez organ rządowy, lecz w telefonach
użytkowników przez 14 dni. Grupa europejskich naukowców opowiadała się za
takim rozwiązaniem jeszcze przed latem,
aby ograniczyć ryzyko naruszenia prywatności użytkowników. Więcej informacji na:
www.coronalert.be.

Nowy rząd w Belgii
Minister finansów, Alexander De Croo,
został nowym premierem Belgii. Będzie
pierwszym od 2011 r. flamandzkim politykiem, który objął to stanowisko.
W maju 2019 r. w Belgii odbyły się wybory
parlamentarne, które nie wyłoniły zdecydowanego zwycięzcy. Od tego czasu partie
polityczne starały się zbudować koalicję
i utworzyć nowy rząd. Władzę sprawował
tymczasowy gabinet rządowy, na którego
czele stanęła Sophie Wilmès, sprawująca
funkcję premier Belgii.
De Croo stanął na czele siedmiopartyjnej
koalicji złożonej z flamandzkich i frankofońskich liberałów, socjalistów, zielonych oraz
flamandzkich chrześcijańskich demokratów.
Nowy rząd wyznaczył sobie sześć priorytetów: Belgia ma być krajem solidarnym, zamożnym, zrównoważonym, bezpiecznym,
krajem współpracy i szacunku oraz silnym
głosem w Europie i na świecie.
44-letni De Croo jest ministrem federalnym od 2012 r. Był w rządzie Elio di Rupo
i Charlesa Michela; w przeszłości dwukrotnie objął stanowisko wicepremiera. Poza
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tym w wieku 34 lat został wybrany na przewodniczącego flamandzkiej partii liberalnej. Stanowisko to sprawował przez 3 lata.
Ukończył studia na kierunku inżynieria biznesu i przez jakiś czas pracował jako przedsiębiorca. Jest synem belgijskiego polityka,
Hermana De Croo.
Nowy belgijski rząd liczy 20 osób, z czego
10 to kobiety. Duża liczba kobiet nie jest
zaskoczeniem, bo lider partii flamandzkich
liberałów (Open VLD) De Croo od lat znany
jest z walki o równość płci. Dwa lata temu
opublikował nawet książkę pt. „Stulecie kobiet” („De eeuw van de vrouw”).

Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego ws. tzw.
aborcji eugenicznej
Polski Trybunał Konstytucyjny wydał 22 października orzeczenie w sprawie dopuszczalności aborcji z powodu przesłanki embriopatologicznej. Według Trybunału Konstytucyjnego
aborcja ze względu na ciężkie wady płodu jest
niezgodna z polską konstytucją.
We wniosku zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy
badania prenatalne lub inne przesłanki
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby
zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim
o tym, że w takich przypadkach przerwanie
ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego
życia poza organizmem kobiety ciężarnej.
Właśnie z tego powodu dokonywana jest
w Polsce zdecydowana większość aborcji.
Tylko w zeszłym roku były 1074 takie przypadki, podczas gdy łącznie w kraju dokonano 1110 zabiegów. Według organizacji pozarządowych, liczba aborcji wykonywanych
potajemnie w Polsce lub w klinikach zagranicznych może sięgać blisko 200 tys. rocznie.
Likwidacja podstawy prawnej prawie
wszystkich legalnych aborcji w Polsce oznacza praktycznie ich zakazanie.
Wiele organizacji kobiecych protestowało
przeciwko prawnym próbom zaostrzenia
prawa, ale pandemia Covid-19 skomplikowała mobilizację.

Obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji
w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi
zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety,
jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej
jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku
czynu zabronionego.

Nieślubna córka króla Alberta II
Pod koniec stycznia 2019 r., po 6-letniej
batalii sądowej, udało się dowieść, że były
król Belgii, Albert II, jest ojcem Delphine
Boël. Niedawno belgijska artystka uzyskała
też prawo do używania tytułu księżniczki
i nazwiska biologicznego ojca. Teraz nie
nazywa się już Delphine Boël, ale Delphine
van Saksen-Coburg. Jej dzieci, Joséphine
i Oscar, również otrzymały tytuł kolejno
księżniczki i księcia Belgii.
Uznanie ojcostwa przez Alberta II oznacza,
że Delphine van Saksen-Coburg może się
domagać praw do dziedziczenia części majątku króla. Jako dziecko pozamałżeńskie
nie ma jednak prawa do tronu.
W wywiadzie udzielonym dla „Het Journaal” Delphine van Saksen-Coburg podkreśliła, że nie chodzi jej o pieniądze, ale
o prawdę i akceptację. Z finansowego
punktu widzenia byłoby bowiem korzystniej, gdyby nadal w świetle prawa jej ojcem
był Jacques Boël. To jeden z najbogatszych
Belgów, a majątek rodziny Boël szacuje
się na 1,6 mld euro. Były król Albert II też
nie jest biedny, ale jego majątek jest wielokrotnie mniejszy, a poza tym ma jeszcze
(co najmniej…) troje innych dzieci. Jednym
z nich jest obecny król Filip II.
Delphine van Saksen-Coburg przyznała, że
jest szczęśliwa, iż batalia sądowa dotycząca
ojcostwa już się zakończyła. W październiku król Filip po raz pierwszy spotkał swoją przyrodnią siostrę. Zaprosił ją na lunch.
Spotkanie trwało około trzech godzin
i według obydwu stron było „bardzo miłe
i interesujące”. Nieślubna córka Alberta II
ukończyła londyńską Akademię Sztuk Pięknych i jest artystką. Tworzy głównie rzeźby
i instalacje z papier mâché.

BELGIA KORONAWIRUS
BELGIA – OBOSTRZENIA
OBOWIĄZUJĄCE DO
19 LISTOPADA OGŁOSZONE
PRZEZ RZĄD FEDERALNY
• Kawiarnie i restauracje są zamknięte,
można zamawiać jedzenie na wynos
(do godziny 22.00).
• Wprowadzona została godzina policyjna
między północą a 5 rano.
• Bliskie kontakty tylko z jedną osobą spoza gospodarstwa domowego, w którym
mieszkamy. Zgromadzenia niezorganizowane na zewnątrz (np. muzea, kino):
maksymalnie 4 osoby.
• Wizyty w domu są dozwolone maksymalnie dla 4 osób – muszą to być te same
osoby przez dwa tygodnie.
• Telepraca jest regułą dla wszystkich, dla
których jest to możliwe.
• Jarmarki bożonarodzeniowe, pchle targi
są zabronione.
• Zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 20.00.
Sport – profesjonalne rozgrywki sportowe
mają odbywać się bez widowni. Rozgrywki amatorskie zostają zawieszone z wyjątkiem tych dla młodzieży do 18. r.ż., ale
mogą w nich uczestniczyć tylko członkowie
rodzin. Baseny pozostają otwarte.
Szkoły wyższe i uniwersytety – liczba studentów w audytorium jest ograniczona do
20% z obowiązkiem noszenia maski, dla
studentów pierwszego roku obecność na
zajęciach wyniesie 50%.
Szkoły podstawowe i średnie – regułą pozostaje 100% frekwencja. W przypadku zajęć
pozalekcyjnych wymagana jest ostrożność.
Kultura – wydarzenia kulturalne mogą się
odbywać. W wydarzeniach: religijnych,
kulturalnych, edukacyjnych, stowarzyszeń
może uczestniczyć maksymalnie 40 osób,
jeżeli ich organizacja pozwala na respektowanie zasad bezpieczeństwa. Jeśli możliwy
jest dystans społeczny, przy założeniu maski, liczba osób może wzrosnąć do 200.
Parki rozrywki i zoo – parki rozrywki zostaną tymczasowo zamknięte. Ogrody
zoologiczne pozostają otwarte – obiekty
zewnętrzne dostępne są dla publiczność
noszącej maski, natomiast instalacje wewnętrzne będą zamknięte. Zakaz sprzedawania lub spożywania żywności i napojów.
Ruchy młodzieżowe i staże – działalność
ruchów młodzieżowych jest dozwolona.
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Zabronione są zajęcia w pomieszczeniach
dla dzieci powyżej 12. r.ż. Zajęcia na świeżym powietrzu są dozwolone.
Transport publiczny – zwiększenie częstotliwość transportu publicznego w godzinach szczytu, by uniknąć przepełnienia.
Ze względu na poważną sytuację epidemiologiczną niektóre regiony Belgii na
mocy specjalnych uprawnień zaostrzyły
obostrzenia wprowadzone przez rząd.

OBOSTRZENIA
OBOWIĄZUJĄCE W REGIONIE
BRUKSELI DO 19 LISTOPADA

• Żadnych wizyt w Halloween.
• Telepraca: uczynić ją obowiązkową w miarę możliwości, z wyjątkiem podstawowych
funkcji.
• Sklepy: zamknięcie o godz. 20.00, obowiązek samodzielnego robienia zakupów.
• Zakaz wycieczek szkolnych.
• Anulowanie staży dla dzieci powyżej
12 roku życia.
• Zamknięcie obiektów rekreacyjnych, takich jak biura zakładów, kasyna, itp.
• Godzina policyjna od 22:00 do 6:00.
• Noszenie maski jest obowiązkowe na całym obszarze Brukseli.

• Zakaz wszystkich rozgrywek sportowych
dla amatorów; treningi i staże dozwolone dla dzieci poniżej 12 roku życia.
• Zamknięcie wszystkich obiektów sportowych
(w tym: sal fitness, basenów, lodowisk).
• Zamknięcie ośrodków kultury, teatrów,
kin, muzeów, sal wystawowych itp.
• Przestrzeń publiczna: zakaz gromadzenia
się więcej niż 4 osób.
• Śluby: tylko w obecności małżonków, ich
świadków i sekretarza stanu cywilnego.
• Ceremonie pogrzebowe: w obecności
maksymalnie 15 osób i z zachowaniem odległości 1,5 m.

OBOSTRZENIA DLA WALONII

KWARANTANNA

Zasady w przypadku kwarantanny
Jeśli nie mamy żadnych objawów choroby,
ale mieliśmy kontakt wysokiego ryzyka, powinniśmy skontaktować się telefonicznie ze
swoim lekarzem, aby uzyskać zaświadczenie
o kwarantannie, które należy dostarczyć
pracodawcy. Przez 10 dni należy się izolować i wychodzić tylko w razie konieczności
(apteka, lekarz, zakupy żywności). Trzeba
też ograniczyć kontakty z osobami mieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym. Jeśli telepraca nie jest możliwa, obowiązuje bezrobocie techniczne.
Wyjazdy i powroty z podróży
Na lotnisku w Brukseli od września uruchomiono centrum testowe, którego wyniki są
gwarantowane w ciągu 24 godzin (67 euro)
lub 4-6 godzin (135 euro). Teoretyczna wydajność może wzrosnąć do 200 testów na
godzinę. Testy są zarezerwowane dla osób,
które otrzymały kod aktywacyjny powrotu
z czerwonej strefy, ale także dla załóg linii
lotniczych i kandydatów do odlotu. Podróżujący samochodem do miejsc przeznaczenia w czerwonej strefie będą również
tolerowani.

Osoby bez objawów – bez testu,
ale z 10-dniową kwarantanną
Czas trwania kwarantanny został wydłużony do 10 dni. Decyzja, która będzie obowiązywać do 15 listopada, jest związana
ze zmianami w systemie przeprowadzania
testów w Belgii. Osoby z objawami przypominającymi Covid zawsze będą testowane, ale nie osoby bez objawów, które
były w kontakcie z osobą pozytywną. Osoby te mają pozostać na 10-dniowej kwarantannie.
Również dla osób wracających z zagranicy
(czerwonej strefy) nie będzie już testu piątego dnia po powrocie. Należy przeprowadzić
10-dniową kwarantannę i podjąć 4-dniowe
środki ostrożności.
Kto może być badany?
Obecnie mogą być badane tylko osoby
z objawami, pracownicy służby zdrowia,
osoby powyżej 65. r.ż. i grupy (szkoły, domy
starości), w których wystąpiły co najmniej
dwa potwierdzone zakażenia.

• Godzina policyjna od 22:00 do 6:00.
• Sklepy: maksymalnie 2 osoby robiące zakupy razem.
• Telepraca: wymagana w miarę możliwości.
• Domy starości: max. 1 odwiedzający na
dwa tygdnie.

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
• Szkoły wyższe i uniwersytety – zawieszenie
zajęć na miejscu.
• Zamknięcie wszystkich obiektów sportowych.
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Co roku 9 listopada obchodzimy na całym świecie bardzo ważne święto związane z podstawowymi
prawami człowieka – Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Tego dnia w 1938 r.
w hitlerowskich Niemczech doszło do pierwszego zbiorowego i jawnego ataku na ludność żydowską.
„Noc kryształowa” – bo o niej mowa – była symbolicznym początkiem Holocaustu.
Dzisiaj niewielu o niej pamięta, a przecież to pamięć gwarantuje nam
uniknięcie błędów poprzednich pokoleń, w tym
grzechu obojętności.
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NIEMA AKCEPTACJA
O tym jedenastym przykazaniu w styczniu
br. mówił Marian Turski – były więzień Auschwitz-Birkenau – na 75. obchodach wyzwolenia obozu. Jego ważne, zapewne historyczne
przemówienie zwróciło uwagę na problem
stopniowej akceptacji zła. Przyzwyczajani do
wprowadzania ograniczeń dla pewnych grup
społecznych obywatele niemieccy nie reagowali na drobne zmiany w przepisach. Stopniowo ograniczeń było coraz więcej i więcej, aż
w końcu oficjalnie nienawiść rasowa zyskała
etykietę „powinności”. Przemilczana niezgoda,
która nie obróciła się w zdecydowany sprzeciw, po upływie miesięcy, lat, zamieniła się
w powszechną niemą zgodę. W przedwojennych Niemczech nie żyli źli i bezduszni Niemcy.
To ich obojętność na los krzywdzonych w momencie, gdy trzeba było głośno protestować,
stała się fundamentem faszystowskiej struktury państwa. Z czasem dla wielu niemieckich
obywateli nakładane na Żydów ograniczenia
stały się naturalne. W konsekwencji – wydarzenia „nocy kryształowej” nie wzbudziły masowych protestów. Niechęć do Żydów, przy
odgórnym wsparciu władzy, zadomowiła się
w mentalności obywateli III Rzeszy.

ZBRODNIE PRZECIWKO LUDZKOŚCI
Aby faszyzm wydał tak obfite plony, jak w latach 40. ubiegłego wieku, trzeba było wyhodować mnóstwo obojętności. Najbardziej
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drastyczny przykład dyskryminacji rasowej,
Holocaust, nie jest jednak jednorazowym i zamkniętym tematem. Choć przyniósł powszechną świadomość ludobójstwa, ludzie w różnych
zakątkach świata powielali grzech znieczulicy,
który doprowadzał do haniebnych czynów
na tle rasowym. Czy pamiętamy zbrodnie ludobójstwa w Burundi (1972, eksterminacja
członków plemienia Hutu) i Rwandzie (1994,
eksterminacja członków plemienia Tutsi), pola
śmierci w Kambodży (1975–1979, masowa
eksterminacja przeciwników reżimu), masakrę
w Libanie (1982, eksterminacja palestyńskich
uchodźców), mordy irackie (1988, eksterminacja ludności kurdyjskiej, również wskutek
użycia broni chemicznej), masakrę w Srebrenicy (1995, eksterminacja muzułmańskich
chłopców i mężczyzn), konflikt w Darfurze
(trwający od 2003 r., eksterminacja ludności
murzyńskiej), kolejną rzeź w Iraku (2014, eksterminacja jezydów)...? Mamy XXI wiek i nadal
popełniane są zbrodnie przeciwko ludzkości.
Nie łudźmy się, że tę lekcję już przerobiliśmy
i nas ona nie będzie dotyczyć. Chwila nieuwagi, chwila niemej zgody na ograniczanie praw
człowieka – i faszystowski scenariusz może wydarzyć się wszędzie.

„NIE” DLA NIENAWIŚCI
Szczególnie jeśli nie będziemy reagować na
zamachy na demokrację, na prawa człowieka, na kłamstwo. To my, obywatele demokratycznych państw, powinniśmy rządzić
i bronić swoich praw. Nasza niezgoda musi

wybrzmieć, żeby nie powielił się grzech obojętności na dyskryminację, nietolerancję,
prześladowanie. Nienawiść, tak często podsycana dzisiaj przeciw konkretnym grupom
społecznym, nie może karmić się ludzką
znieczulicą, bo wówczas wygra. Już dzisiaj na
całym świecie odradzają się ruchy faszystowskie, w ustrojach demokratycznych nawołuje
się do pogwałcenia praw drugiego człowieka. Tak powszechna dziś mowa nienawiści
– obecna w naszej codzienności, jak i w mediach społecznościowych – jest niestety coraz
częściej akceptowana społecznie. Nie piętnując słów uderzających w godność, także niemo przyzwalamy na prześladowanie. Jeżeli
dodatkowo pojawi się poparcie polityczne
dla tej nienawiści, mające cel w podsycaniu
różnic i antagonizmów, sytuacja może się wyrwać spod kontroli.

Gorzka pamięć o pokłosiu faszyzmu może
nie wystarczyć, by opanować raz wyhodowaną nienawiść. Dlatego 9 listopada,
w dniu, kiedy musimy pamiętać o zbrodniach przeciwko ludzkości, warto powtórzyć
jeszcze raz słowa Mariana Turskiego o jedenastym przykazaniu: „Nie bądźcie obojętni, gdy widzicie kłamstwa historyczne.
(...) Nie bądźcie obojętni, gdy jakakolwiek
mniejszość jest dyskryminowana. (...) Nie
bądźcie obojętni, gdy jakakolwiek władza
narusza przyjęte umowy społeczne” (cytat
z przemówienia wygłoszonego 27 stycznia
2020 r. podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz).

Ewelina Wolna-Olczak

Zwierzęta towarzyszą człowiekowi w codzienności od zarania dziejów.
Czasem jako wierni towarzysze, częściej jako przysmak na talerzu, siła
robocza czy dostawcy rozrywki. Niegdyś mało kto zastanawiał się nad
ich życiem i śmiercią. Dzisiaj mamy coraz większą świadomość tego, że
przedmiotowe postrzeganie zwierząt było naszą gatunkową pomyłką.
Zwierzęta mają coraz więcej praw, a niektóre kraje uznają je nawet za
równe człowiekowi w odczuwaniu bólu i emocji.
Gdybyśmy się nad tym głębiej zastanowili, pewnie większość z nas
stwierdziłaby, że jesteśmy w stanie obejść się bez wielu rzeczy, z powodu których zwierzętom dzieje się krzywda. Zwykle jednak nad tym nie
rozmyślamy, choć coraz więcej osób zauważa konieczność całkowitej
zmiany w traktowaniu wszystkich zwierząt.

Pomysłowość człowieka, w jakim celu wykorzystać zwierzę, nie ma granic. Wykorzystujemy zwierzęta, zazwyczaj kopytne,
jako siłę – do ciągnięcia, wożenia, noszenia,
pchania. Jemy drób, bydło, świnie, ryby –
mięso i jego pochodne takie jak tłuszcze,
a także mleko czy jaja. Czasem sięgamy po
wyrafinowane smaki – stek z jelenia, gulasz
z bażanta lub jajko przepiórcze. Okradamy
pszczoły z miodu, a jedwabniki z nici. Ubieramy się w futra, nosimy kożuchy, wełniane
swetry i szale. Napychamy poduszki i kołdry
gęsim pierzem. Mamy mnóstwo potrzeb, na
których prócz doznawania przyjemności –
zarabiamy. Każda z gałęzi gospodarki opierająca sie na surowcach pochodzenia zwierzęcego to bez wątpienia biznes, w którym
nie etyka jest na pierwszym miejscu.
Poza takim oczywistym wykorzystaniem
zwierząt jest jeszcze wiele innych dziedzin. Testujemy na zwierzętach – leki,
suplementy, kosmetyki, całe terapie –
bezustannie, do skutku. Dodajemy składniki odzwierzęce nie tylko do potraw, ale
i szamponów, maseczek czy mydeł. Zamykamy zwierzęta w klatkach w domu,
by sobie na nie patrzeć, chodzimy do
zoo, do cyrku, nawet na walki zwierząt
– tylko po ty, by nacieszyć oko miłym,
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ciekawym lub egzotycznym gatunkiem.
Polujemy, bo... lubimy. Zatrudniamy
zwierzęta w policji, w straży pożarnej,
w wojsku. Zwierzęta bywają nawet nośnikiem broni podczas wojen. Są też,
a jakże, przyjacielem człowieka, z którym
jemy, śpimy, jedziemy na wakacje.

Większość zwierząt, które widzimy na co
dzień, to właśnie te niecierpiące – udomowione i szanowane. Niestety, każdego dnia
mamy też w pośredni sposób do czynienia
ze zwierzęciem, które doznało lub doznaje
bólu i krzywdy. Zabijanie zwierząt w różnych celach to niestety nadal rzeź, której
widoku większość z nas nie zniesie. Gatunki hodowlane żyją w urągających warunkach, by generować jak największy zysk.
Tradycyjna hodowla została zastąpiona
np. zautomatyzowanym procesem rozrodu, rozwoju i uboju. Bez mrugnięcia okiem
człowiek potrafi likwidować całe ekosystemy, aby zrealizować własne imperialne
cele. Nie przejmuje się żyjącymi (i często
umierającymi) na tych terenach zwierzętami, wliczając je w koszty konieczne.
Zwierzęta odczuwają ból tak jak ludzie.
Gdy dzieje się im krzywda fizyczna, cierpią tak samo. Odczuwają jednak również

różne emocje. Strach, panika, dezorientacja, smutek to tylko niektóre z tych, które
mają ogromny wpływ na jakość zwierzęcego życia. Służąc nam w różnych celach,
niestety doświadczają zazwyczaj tych
złych emocji. Szczególnie z chęci zysku ludzie potrafią ignorować taką, wydawałoby się, oczywistą potrzebę, jak spokój czy
zadowolenie zwierzęcia.

Prawa zwierząt powstały po to, by chronić
zwierzęta przed... nami. Dotyczą szczególnie ochrony przed cierpieniem i okrucieństwem, wyzyskiem i znęcaniem się. Dopuszczają wykorzystywanie zwierząt w różnych
celach, w tym uśmiercanie, ale nakazują
traktować je z szacunkiem, w poszanowaniu ich życia i zdrowia. Stanowisk oczywiście jest wiele – jedni uważają, że zwierzęta
powinny być całkowicie chronione przed
cierpieniem i śmiercią, inni – że wystarczy się nad nimi nie znęcać, a jeszcze inni
– że to wymysł jakiejś nawiedzonej frakcji.
W praktyce jednak zwierzęta są chronione Powszechną Deklaracją Praw Zwierząt,
uchwaloną w 1978 r. przez UNESCO. Jej
uzupełnieniem są ciągle nowe zapisy w państwach na całym świecie świadczące o tym,
że świadomość odczuwania przez zwierzęta
emocji i bólu staje się wreszcie powszechna.

 wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia;
 każde zwierzę ma prawo do poszanowania;
 żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa;
 jeśli okaże się, że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy uśmiercić je szybko, nie
narażając na ból i trwogę;
 każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności
w swym naturalnym otoczeniu (...);
 każde zwierzę należące do gatunku, który żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim,
ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi
dla swego gatunku;
 każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo,
jak pozwala na to jego gatunkowi natura;
 porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym;
 każde zwierzę pracujące dla człowieka ma prawo do rozsądnego ograniczania czasu
i intensywności pracy, do właściwego wyżywienia i wypoczynku;
 doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia (...);
 jeżeli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować,
przewozić i uśmiercać, nie narażając go na niepokój i ból;
 żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka;
 wystawianie zwierząt na pokaz oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na
szwank godność zwierzęcia;
 każdy akt prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej potrzeby jest mordem (...);

Dzisiaj już nie tylko „zieloni” i weganie
myślą o zwierzętach – w końcu niektórzy
przedstawiciele rządów podejmują konkretne działania, by lepiej chronić inne
gatunki, do tej pory uważane za naturalnie podległe człowiekowi. Ostatnie dziesięciolecie w niektórych częściach świata
jest przełomowe, jeśli chodzi np. o poprawę bytu gatunków hodowlanych, zakaz
hodowli futerkowych czy udział zwierząt
w widowiskach cyrkowych. Firmy odzieżowe występują przeciw futrom, restauracje
rezygnują z jajek z chowu klatkowego, sieciówki wycofują ze sprzedaży żywe karpie,
wegańska skóra z liści ananasa czy z obierek jabłek robi furorę marketingową, a kolejka oczekujących na mięso hodowane
w laboratorium wciąż rośnie...

praktyk, które mieściły się w dotychczasowym pojmowaniu zwierzęcego bólu i cierpienia – jako dopuszczalnego w działaniach
ludzkich. W ślad za Nową Zelandią poszły
Francja, Holandia i Belgia, które również
potwierdziły prawnie, że zwierzęta to „żywe
istoty obdarzone wrażliwością, samoświadomością i godnością, ze względu na które
zasługują na specjalną ochronę”. Żywe istoty – nie rzeczy, podmioty – nie przedmioty.

W Polsce w 1997 r. uchwalono ustawę zakładającą, że zwierzę jest istotą żyjącą zdolną do odczuwania cierpienia, którą należy
traktować humanitarnie. W Europie powołano nawet pierwszą policję ds. ochrony
zwierząt oraz rzecznika ich praw. Prawdziwy przełom wprowadza jednak nowozelandzkie prawo zakładające, że wszystkie
zwierzęta mają zdolność odczuwania emocji – pozytywnych i negatywnych. Ten zapis
otwiera furtkę prawną do ukrócenia wielu

Pomimo tych bardzo pozytywnych sygnałów z różnych stron świata powszechne
postrzeganie zwierząt jest jednak dość powierzchowne. Egzekwowanie dotąd istniejących praw to jedno, wprowadzanie kolejnych zapisów chroniących różne gatunki to
drugie, podnoszenie zbiorowej świadomości co do roli zwierzęcia na świecie i w życiu człowieka – to już zupełnie inna bajka.

 każdy akt prowadzący do uśmiercania dużej ilości zwierząt dzikich jest masowym
morderstwem (...);
 prawa zwierząt powinny być ustawowo chronione tak jak prawa ludzi.
(Cytat ze Światowej Deklaracji Praw Zwierząt z 1978 r.).
Jednak jest nadzieja, że ludzkość podąży
śladem humanitarnych wartości. Można tu
zacytować zeszłoroczną laureatkę Nagrody
Nobla, Olgę Tokarczuk, która wielokrotnie
podkreślała, że człowiek od zwierzęcia
wcale aż tak bardzo się nie różni. I że zarówno indywidualnie, jak i jako gatunek
„za pięćdziesiąt lat będziemy wstydzili się,
że jedliśmy mięso”.
Niestety, jako gatunek jesteśmy bez wątpienia odpowiedzialni za dzisiejszy stan
naszej planety, za zgodę na cierpienie
zwierząt oraz ich uprzedmiotowienie. To,
że człowiek zreflektuje się za pięćdziesiąt
lat, nie zrekompensuje wstydu przyszłych
pokoleń za nasze odwieczne grzechy, jednak na pewno będzie miało same pozytywne skutki – nie tylko dla zwierząt, ale i dla
całej planety, a więc – i dla nas.
Ewelina Wolna-Olczak
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Antynoble,czyli

najbardziej

niedorzeczne badania naukowe
Każdy słyszał o Nagrodzie Nobla i potrafi wymienić co najmniej kilku jej laureatów w różnych dziedzinach. Na informacje o zwycięzcach czeka z niepokojem cały naukowy (i nie tylko) świat do października każdego roku. A czy ktoś zna jakiegoś laureata Antynobla? I co to właściwie za nagroda?

IG NOBEL
Nagroda Ig Nobla (w Polsce przyjęła się nazwa
Antynoble) to wyróżnienie przyznawane za najdziwniejsze badania naukowe przeprowadzone
przez uczonych w mijającym roku. Laureatów
ogłasza się corocznie we wrześniu. Wyróżnienia przyznaje czasopismo „Annals of Improbable Research” („Roczniki Badań Nieprawdopodobnych”) kierowane przez Marca Abrahamsa
z Cambridge w USA. Nagrodę wręczano dotąd
na Massachusetts Institute of Technology – jednej z najsłynniejszych technicznych uczelni świata
oraz na Harvardzie, czyli uniwersytecie mogącym
poszczycić się największą liczbą laureatów Nagrody Nobla wśród swoich profesorów. Dlatego też
w Antynoblach nie chodzi o parodię czy naśmiewanie się z nauki ani naukowców, ale o bardziej
humorystyczne i mniej poważne podejście do badań naukowych. Pierwsza ceremonia wręczenia
Ig Nobli odbyła się w 1991 r. i spodobała na tyle,
że tradycja ta trwa do dzisiaj. Sama nazwa wyróżnienia to skrót od angielskiego słowa ignoble, czyli
niegodny. Tutaj pojawia się jako aluzja do statusu
badaczy i przedmiotu ich badań: nie tak poważne,
nie tak znaczące. Niektóre odkrycia są trywialne
lub śmieszne, ale zawsze poparte badaniami i serią doświadczeń.

CZY JEDZENIE PIZZY WE
WŁOSZECH JEST ZDROWE?
Laureaci Antynobli zajmują się tematami dość
oryginalnymi, żeby nie powiedzieć absurdalnymi. Bo w jakim celu naukowcy badają kwestie
typu: dlaczego starzy ludzie mają duże uszy, w jakim celu ludzie wzdychają czy dlaczego kromka
posmarowana masłem spada zawsze na ziemię
posmarowaną stroną? Ale zdziwienie czy rozbawienie na widok takich tematów naukowych
rozważań to tylko pierwsza reakcja, bo za humorystycznymi dla zwykłego odbiorcy badaniami
kryją się naukowe rozważania, które mają wymierne skutki i wartość, nie tylko zresztą naukową. W niektórych przypadkach przynoszą rozwiązanie rzeczywistych problemów. To właśnie
laureaci Antynobla – Karen Pryor, Theresa McKeon i dr I. Martin Levy – odkryli, że jeden ze sposobów tresury psów można zastosować do pracy
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chirurgów. Chodzi o tzw. kliker, czyli urządzenie,
które wydaje dźwięk w celu wzmocnienia pozytywnego zachowania się zwierzęcia i pogłębienia
jego chęci do wykonywania zadań. Okazało się,
że w trakcie szkolenia młodych chirurgów można użyć klikera, by dać im znak potwierdzający,
że wybrali odpowiednie narzędzie chirurgiczne
i podjęli właściwą decyzję co do przebiegu operacji. Chirurdzy uczący się przy użyciu tego urządzenia łatwiej i sprawniej wchodzą w rolę lekarza
asystującego w czasie zabiegów operacyjnych.
A co do pizzy, to odpowiedź brzmi – tak, ale tylko
pod warunkiem, że jest ona wykonana zgodnie
z zaleceniami diety śródziemnomorskiej.

WYJAŚNIENIA NAUKOWE
Japońscy badacze zmierzyli współczynnik tarcia
o podłogę nadepniętej skórki banana i okazało
się, że jest on zbliżony do współczynnika tarcia
nart na ośnieżonym stoku. Nie dziwi więc, że
na skórce tego egzotycznego owocu można się
przewrócić, jak to dzieje się w przypadku narciarzy. Z kolei grupa włoskich uczonych odkryła,
że osoby oglądające obrazy Leonarda da Vinci
czy Vincenta van Gogha były mniej podatne na
ból, czyli że obcowanie z pięknym dziełem ma
właściwości przeciwbólowe. Spoglądanie na bohomazy nie przynosiło prozdrowotnego efektu.
W trakcie badań powstają także nowe urządzenia, np. przyrząd do zmiany pieluch noworodkom, pralka z hydromasażem do kąpieli psów
i kotów czy budzik, który ucieka przed właścicielem i chowa się, by uniemożliwić wyłączenie,
poprawiając tym efektywność budzenia. Rodzą
się nazwy nowych schorzeń – mizofonia,
czyli niepokój wywołany przez różne
dźwięki wydawane przez innych ludzi:
odgłosy jedzenia, głośny oddech, stukanie na klawiaturze, wielokrotne klikanie długopisem. Okazuje się, że
to nowe zaburzenie psychiczne, gdyż odgłos mlaskania wywołuje u niektórych ludzi
napad nie tylko niepokoju, ale i agresji, której natężenie jest często niewspółmierne
do banalności sytuacji.

LAUREACI
Wyróżnieni uczeni nie zawsze są zadowoleni z takiej nagrody, ale często jest to dla nich okazja, by
o nich i ich badaniach – także tych poważniejszych
– usłyszało szersze grono ludzi, w tym wydawcy
i sponsorzy. A taka popularność ma w dzisiejszych
medialnych czasach swoje finansowe i wizerunkowe przełożenie. Zwłaszcza że naukowcy mają coraz większy dystans do siebie. Nagrodzeni Antynoblami to nie szaleni uczeni, ale zwykli naukowcy,
tyle że zajmującymi się badaniami mniejszej wagi
– zagadnieniami z życia codziennego, czyli czasami
dość banalnymi. Wyniki swojej pracy zamieszczają
w pismach naukowych. To ludzie niezwykle ciekawi i kreatywni, bo stawiają sobie pytanie „dlaczego?” na widok zwyczajnych sytuacji i starają
się dociec, jaka jest natura tego zjawiska – choćby
chodziło tylko o potwierdzenie powszechnego
przekonania, że przeklinanie przynosi ulgę w bólu,
a krowy, które mają nadane imię, dają więcej
mleka niż bezimienne. Czasami wnioski, do których doszli, obserwując mało ważne zjawiska, są
przyczyną znaczących odkryć.
Niewykluczone, że któryś z uczonych nagrodzonych
Antynoblem stanie się także laureatem Nagrody
Nobla. Tak było w przypadku fizyka Andre Geima,
który w 2000 r. otrzymał Ig Nobla za badania nad
lewitującymi żabami, a dziesięć lat później został
uhonorowany Nagrodą Nobla w gronie odkrywców grafenu.
Sylwia Maj

łowiańskie wierzenia są
dla nas tajemnicą. Uczeni i pasjonaci
rodzimej tradycji próbują odpowiedzieć na pytanie, w co wierzyli nasi
przodkowie przed wprowadzeniem
na polskich ziemiach chrześcijaństwa,
ale nie jest to łatwe. Skąpość źródeł
sprawia, że skazani jesteśmy na błądzenie w hipotezach i domysłach.

Uważa się, że Słowianie w szczególny sposób
traktowali czas przesilenia jesiennego i wiosennego. Były to momenty, w których sfery
życia i śmierci, jasności i ciemności zaczynały
się ze sobą przenikać. Granice między światem żywych i umarłych stawały się cienkie
i łatwo było duszom wrócić na ziemię. Bada-

cze przypuszczają, że w zależności od regionu dwa lub nawet więcej razy w roku
obchodzono Dziady – święto kojarzące
się większości z nas z lekturą dramatu
Adama Mickiewicza, w którym wieszcz
w romantyczną fascynację ludowością
i zjawiskami nadprzyrodzonymi wplótł
jeszcze elementy słowiańskie.
Czym były Dziady? Spotkaniem z duchami przodków, którzy przybywali
z zaświatów. Na takie spotkanie należało się odpowiednio przygotować. Dla
zmarłych przygotowywano specjalne
przysmaki. Najczęściej wymieniane
są miód, kasza, jajka, kutia, wódka.
Przynoszono je prawdopodobnie na
cmentarze lub odprawiano ceremonię
w domu. Raczono się jadłem i pito alkohol, pamiętając, by część owych produktów wylewać i zrzucać na ziemię
lub grób. Wierzono, że dusze przodków posilają się tymi właśnie resztka-

mi. Zwyczaj karmienia gości z zaświatów tłumaczy się chęcią uzyskania ich
przychylności. Chciano w ten sposób
zapewnić sobie urodzaj i powodzenie
w życiu, a ich gwarantami miały być
właśnie dusze przodków.
Oprócz ucztowania na grobach zmarłych krewnych Słowianie, jak się uważa, palili również w nekropoliach ogniska, które miały być dla błąkających
się dusz czymś w rodzaju drogowskazu
pozwalającego trafić z powrotem do
miejsca, w którym złożone było ciało.
Ogień dawał także ciepło, pozwalał
przybyszom z Nawii się ogrzać.

Czym była Nawia? Słowo to mogło
oznaczać zarówno dusze, jak i miejsce,
w którym one przebywały. Badacze słowiańskiej kultury nie są do końca zgodni co do Nawii. Jedni upatrują w niej
czegoś w rodzaju chrześcijańskiego
czyśćca, inni skłonni są przypuszczać,
że do Nawii szła ta część duszy, która
odpowiadała za myśli i uczucia człowieka. Władcą tej krainy był Weles, jeden
z najważniejszych słowiańskich bogów.
Opiekował się zaświatami, a wejście do
jego siedziby miało znajdować się pośrodku nieprzebytych bagien.
Wierzono, że Nawia oddzielona była od
ludzkiego świata wodami, które oblewały ją ze wszystkich stron. Ten, komu
udałoby się odnaleźć wejście do tej krainy, zobaczyłby tajemnicze drzewo stanowiące centrum świata. W jego korzeniach stał złoty tron, na którym zasiadał
Weles. Wejścia do Nawii strzegł Żmij.
Był to skrzydlaty stwór przypominający
wielkiego gada. Przez niektórych uważany był za wcielenie samego Welesa,
inni widzieli w nim odrębną istotę. Żmij
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Epidemia koronawirusa spowodowała szok na całym świecie, ale
pewne grupy ludzi odczuły dotkliwiej lockdown i jego skutki. Jedną
z takich grup zawodowych – obok
osób zatrudnionych w gastronomii
czy transporcie – jest świat mediów,
czyli aktorzy, filmowcy, muzycy, tancerze, fotografowie oraz inni przedstawiciele wolnych zawodów, którzy
ściśle z nimi współpracują – dźwiękowcy, montażyści itd. Zwykłych
ludzi przymusowo zamkniętych
w domach ratowało czytanie książek
i słuchanie muzyki, oglądanie seriali
i gry komputerowe. Ale ich twórcy
(i wszyscy ludzie kultury), którzy
z dnia na dzień stracili źródło utrzymania, znaleźli się w sytuacji trudnej
do pozazdroszczenia.

Taylor Swift miała w kwietniu 2020 r. promować swój nowy album „Lover” podczas
serii koncertów, ale jak wszyscy artyści na
świecie musiała je odwołać, czekając na poprawę sytuacji epidemiologicznej i pozwolenie na ponowną organizację występów
na żywo. Nie zamartwiała się jednak; wykorzystała twórczo czas przymusowego zamknięcia. Nagrała nowy album pod tytułem
„Folklore” i poinformowała o nim na porta-
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lu społecznościowym na kilkanaście godzin
przed premierą. Gdy o północy 24 lipca dostępny był ósmy w jej dorobku krążek oraz
promujący go teledysk „Cardigan”, zainteresowanie fanów było ogromne. Piosenkarka
dokonała rzeczy niemożliwej – znalazła się
na pierwszym miejscu dwóch najpopularniejszych amerykańskich list przebojów.
Niestety tylko tak sławne i popularne
gwiazdy jak właśnie Taylor Swift mogą
sobie pozwolić na brak promocji nowego
albumu i co za tym idzie – brak wpływów
z biletów w czasie trasy koncertowej. Rekompensują to sobie, wzbudzając zainteresowanie w mediach (co przekłada się na
wpływy finansowe) oraz sprzedając swoje
nowe dzieła wyłącznie przez własną stronę
internetową. Album Taylor Swift pobił rekordy popularności – w ciągu 24 godzin po

premierze sprzedano ponad 1,3 mln wersji
cyfrowej albumu, a na platformie Spotify
odnotowano ponad 80,6 mln streamów
dla wokalistki.

Muzycy i zespoły zarabiają głównie na trasach koncertowych, więc brak koncertów
powoduje gwałtowny spadek ich dochodów
– jak i dochodów wszystkich ludzi zaangażowanych w przygotowanie występów. O ile
jednak muzycy mogą nagrywać nowy materiał czy prezentować nowe wersje starszych
piosenek, o tyle ich współpracownicy zostają
kompletnie bez pracy. Belgijscy muzycy wystąpili nawet z apelem #playlocal, by w radiu i telewizji nadawać więcej utworów artystów belgijskich i w ten sposób zwiększyć
ich uszczuplone przez pandemię dochody.

Muzycy klasyczni grający w filharmonii czy
teatrach oraz chórzyści nie mogą nagrywać
w pojedynkę, bo zawsze pracują w zespole,
więc gdy imprezy i koncerty są odwołane –
tracą jedyne źródło utrzymania. Ale skoro
sale koncertowe i filharmonie są praktycznie zamknięte dla publiczności, poszczególni
muzycy i wielkie grupy orkiestrowe poszukują możliwości kontaktu ze swoimi fanami
i sposobu zarabiania. Początkowe spontaniczne i kameralne występy w domowych
pieleszach zastępuje koncertowanie online.
Berlińscy Filharmonicy otworzyli bezpłatny
dostęp do swoich zasobów internetowych,
więc można posłuchać ich dawnych nagrań.
Nawet wielkie zespoły muzyczne, jak np.
muzycy z nowojorskiej Metropolitan Opera,
starają się nie tracić kontaktu z publicznością i zorganizowali występ „At Home Gala”,
w którym każda z występujących osób uczestniczyła w nim ze swojego mieszkania. Za pośrednictwem łączy internetowych zgrano
w czasie występu wszystkie głosy chórzystów
i muzykę graną przez członków orkiestry. Jakość dźwięku była na tak dobrym poziomie,
jak w czasie bezpośredniego występu w sali
koncertowej, co wróży być może taką właśnie
przyszłość życiu koncertowemu.

Artyści są taką grupą zawodową, która nie
może pracować zdalnie. Naturą zawodu
aktora, muzyka, tancerza jest bezpośredni kontakt z widzem czy słuchaczem. Owszem, obecnie artyści zostali zmuszeni do
przeniesienia swojej aktywności i działań
artystycznych do internetu. Skoro nie można występować, zamieszczają minikoncerty
w mediach społecznościowych, a aktorzy
nagrywają sztuki w formie głośnego czytania ról ze swoich mieszkań. Niektóre
przedstawienia dostępne były lub są online.
Coraz częściej więc widzowie zamiast w teatralnych fotelach zasiadają na domowych
kanapach przed ekranem laptopów. Teraz,
gdy możliwość występowania na scenie jest
częściowo przywrócona, artyści mogą otrzymywać wypłaty z angaży, ale ich zarobki są
częściowe, bo zależą od liczby widzów, a tych
ze względu na obowiązujący reżim sanitarny
jest znacznie mniej niż miejsc na widowni.
Wiele osób zastanawia się, czy z powodu
epidemii nie zmieni się styl uczestniczenia
w kulturze – czy bezpośredniość kontaktu
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między artystą a widzem nie zostanie zamieniona na spotkanie online. Czy występy
na żywo nie staną się rzadkością dostępną
dla niewielkiego, wyselekcjonowanego grona odbiorców i czy większości widzów nie
pozostanie jedynie korzystanie z koncertów
czy spektakli online.

Niektórzy reżyserzy w czasie lockdownu nakręcili filmy. W Polsce powstały np.
„Chrzciny” Jakuba Skocznia i „Gorzko,
gorzko” Tomasza Konecznego – teraz czekają na premierę. Belgijski reżyser Joachim
Lafosse musiał przesunąć produkcję swego
nowego filmu „Les intranquilles” – tak czyniło wielu innych reżyserów, zastanawiając
się, kiedy i z jaką obsadą będą mogli wrócić do produkcji.
W maju wznawiano powoli kręcenie seriali, ale na planach filmowych obowiązują
ścisłe reguły sanitarne, a aktorzy proszeni
są o nieuczestniczenie w dużych zgromadzeniach typu wesela czy zajęciach na siłowni. Wszystko po to, by zminimalizować
ryzyko zakażenia wirusem kogoś z ekipy
i co za tym idzie – przerwania pracy, co generuje koszty dla producenta. Zakażenia
oznaczają kwarantannę, która dezorganizuje plan pracy. Mówi się o umowach,
w których zawarty będzie punkt mówiący
o tym, że dany aktor lub członek ekipy
może być zaangażowany w danym czasie
tylko w jeden projekt, by nie stwarzać dodatkowego zagrożenia podczas przemieszczania się. Po zakończeniu projektu dana
osoba musiałaby poddać się testowi i dopiero z negatywnym wynikiem mogłaby
zacząć pracę z nową ekipą.

Gwiazdy, artyści o głośnych nazwiskach
poradzą sobie pomimo braku kilkumiesięcznych zarobków. Ich gaże zawsze
były spore. Najtrudniej jest tym osobom
z branży artystycznej, które zajmowały się
zapleczem technicznych i były związane
bezpośrednio z przemysłem muzycznym
lub filmowym. Gdy wszelka działalność
artystyczna ustała, ludzie ci stracili jedyne źródło utrzymania – a często i pracę.
Zawody artystyczne to inny sposób uzyskiwania dochodów i często praca na
umowę o dzieło.

Widzowie i fani muzyki zauważyli większą
niż kiedykolwiek potrzebę wspierania swoich ulubionych twórców. Skoro nie można
było kupić biletu na występ na żywo, zaczęto kupować bilety na występ online,
a także płatnie pobierać muzykę i albumy.
Zwiększoną popularnością cieszy się obecnie patronat online. Polega on na wspieraniu ulubionego twórcy poprzez wpłacanie
na jego konto dowolnej sumy. Artystom
potrzebne jest jednak nie tylko prywatne
wsparcie od fanów, ale i systemowe od
władz państwowych.
Mnóstwo artystów i innych osób związanych z kulturą traci pracę lub już ją straciło.
W Belgii to 250 tys. osób. Ponad 300 muzyków, aktorów, filmowców, tancerzy i plastyków z tego kraju wysłało list otwarty do
Sophie Wilmès i rządu belgijskiego, prosząc
o zapewnienie gwarantowanego dochodu
artystom i o możliwość korzystania z zasiłku dla bezrobotnych jeszcze co najmniej
przez rok po oficjalnym ponownym otwarciu miejsc kultury. Przekonują, że działania
pomocowe podejmowane przez rząd są
niewystarczające i ograniczone w czasie,
a większość z nich wygasa z końcem tego
roku. Nadal panuje niepewność co do tego,
kiedy i na jakich zasadach będzie można
wrócić do pracy i w jaki sposób uda się
sprostać surowym zasadom dotyczącym
liczby dopuszczanych na wydarzenia uczestników. Sektor kultury czuje się opuszczony
przez rząd, zwłaszcza z powodu kolejnych
zwolnień, nawet wśród dużych pracodawców. Na wsparcie artystów zarezerwowano
kwotę 11, 5 mln euro.
Także w wielu innych krajach słychać głosy, że sektor kultury nie był i nadal nie jest
odpowiednio chroniony przez państwo.
Brak np. unormowania statusu prawnego artystów, jasnego prawa związanego
z ubezpieczeniem zdrowotnym czy praw
do świadczeń socjalnych. W dobie obecnego kryzysu epidemiologicznego jaskrawo
widać, jak wiele kwestii wymaga uregulowania. Razem z pracą artyści tracą często
nie tylko źródło utrzymania, ale i możliwość
korzystania z opieki zdrowotnej i z innych
świadczeń. Pracownikom kultury potrzeba
wsparcia, także finansowego, i to od państwa. Wciąż walczą o przetrwanie.
Sylwia Maj
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Osoby chcące zwiększyć swój etat
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panie na zwilgotniałym materacu, natarczywe
b z y c ze n i e ko m a ra
i jazgotliwi sąsiedzi,
od których dzieli cię
jedynie cienka izolacja namiotu. Campingi, bo o nich mowa,
choć przywodzą na
myśl niskobudżetowy
wypoczynek rodem
z PRL, dziś przeżywają prawdziwy renesans. Po spartańskich
warunkach zostało
jedynie mgliste wspomnienie, a na prowadzenie wysuwają się
luksusowe szałasy,
które dogodzą nawet
najbardziej wymagającym mieszczuchom.
Poznaj glamping –
camping w luksusie.
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Zapewne nieraz podczas podróży samochodem trafiłeś na próg zwalniający,
choćby w postaci poprzecznej wypukłości na jezdni, mający na celu ograniczenie
prędkości pojazdów. Przejazd przez próg
z prędkością większą niż dopuszczalna
powoduje podbicie kół samochodu i dyskomfort dla kierowcy i pasażerów, przez co
skłania do zwolnienia. Dzięki nim kierowcy są ostrożniejsi i zachowują się znacznie bardziej racjonalnie. Próg zwalniający
powstał, by chronić pieszych i otrzeźwiać
kierowców. Na co dzień sami musimy projektować i instalować własne progi, by
chronić zdrowie swoje i bliskich.
Tempo życia wrzuca nas w kołowrotek niczym chomika. Tyle że chomik miałby z tej
jazdy bez trzymanki frajdę, a człowiek traci grunt pod nogami i wpada w marazm.
Dlatego do łask wróciło „slow life” – życie, jakie wiedli nasi dziadkowie. Zgodnie
z biegiem przyrody i własnym zegarem
biologicznym. Bo wbrew pozorom taka egzystencja nie polega na ślimaczym tempie
(swoją drogą, ślimaki wcale nie są takie

powolne – mogą w 24 godziny pokonać
do 25 metrów!), ale na odnalezieniu równowagi w tym, co robimy i kim jesteśmy.
Życie „slow” to przeżywanie „tu i teraz”; to
harmonia między obowiązkami zawodowymi, osobistymi i odpoczynkiem. I nie chodzi
o byczenie się na kanapie czy unikanie odpowiedzialności, ale o robienie wszystkiego
w odpowiednim tempie; bez presji zasuwających nieprzerwanie wskazówek zegara.
Według filozofii „slow” należy podejmować
świadome wybory. Począwszy od zdrowego
stylu życia, zakupu żywności z upraw ekologicznych, stosowania naturalnych kosmetyków, a skończywszy na promowaniu aktywności fizycznej i bliskiego kontaktu z naturą.
Dziś w trendach jest wszystko, co „slow”.
Slow food, slow fashion, slow parenting,
slow cosmetics, slow business, slow travel.
Życie z progiem zwalniającym to wcale nie
cofanie się w czasie i rezygnacja z tego, co
cywilizacja zdołała dokonać na przestrzeni
ostatnich dekad. Przeciwnie, należy korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi. Grunt, żeby nie popaść w rozbuchany
konsumpcjonizm. I tu na scenie pojawia

się nasz bohater – glamping. Glamping to
wyrażenie powstałe ze splotu dwóch słów:
„glamour” (z ang. blichtr, elegancja, przepych) oraz „camping” (z ang. obóz, biwak,
tabor). Nowy trend jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie młodego pokolenia podróżników, którzy z rozrzewnieniem wspominają rodzinne wakacje pod gruszą, a zarazem nawykli już do komfortu, jaki oferują
współczesne biura turystyczne. Okazuje się,
że można pogodzić harcerską tęsknotę za
rozgwieżdżonym niebem nad głową z luksusem, do jakiego przywykliśmy z wiekiem.
I wilk syty, i owca cała.

Glampingi mogą przybierać różne formy.
Obszerne szałasy z dekowymi meblami, indiańskie tipi, namioty Beduinów, mongolskie jurty, wielobarwne wozy cygańskie, kuliste szklarnie, domki na palach, przyczepy
w stylu vintage, chatki niejako wyjęte z powieści Tolkiena, stare vany… a to wszystko
ze wspomaganiem! Chciałbyś mieć zmywarkę? Żaden problem! Luksusowe wyposażenie? Na wyciągnięcie ręki! Prywatne
jacuzzi? Bardzo proszę. Godziwy prysznic
z deszczownicą? Czemu nie! A hamak? Nic
prostszego. Turystyka, podążając za trendami, staje się z roku na rok coraz bardziej
urozmaicona i wymyka się stereotypowi, że
wakacje w wersji deluxe to li i jedynie hotel
przy plaży i „all inclusive”.
Nie da się ukryć, że glamping to ukłon
w stronę natury. Zapewnia maksymalny
kontakt z przyrodą, a ta bezsprzecznie
wpływa na kondycję sił witalnych, rzutując
na pięć zmysłów: wzrok, słuch, węch, do-

tyk, smak. Jak donoszą badania, skupienie
wzroku na detalu to odpoczynek dla oka
narażonego na codzienną feerię barw.
W komitywie z naturą nie tylko słyszymy
otaczający nas mikrokosmos, ale także
swój własny głos wewnętrzny. Zamiast
spalin i smogu wdychamy czyste, nieskalane przemysłem powietrze. Poprzez dotyk
wznosimy podwaliny pod bliską relację
z tym, co ustanowione przez prawa inne
niż ludzkie. I w końcu zachłystujemy się
„tu i teraz”. Nie po to, by rozkminiać, testować, aranżować, planować, lecz po to, by
po prostu być. By „pozbierać się” w ciszy.
„Ogarnąć się”, jak mawiają młodzi.
Zanieczyszczenie hałasem ma niekorzystny
wpływ na nasze zdrowie. Gdy doświadczamy go regularnie przez wiele miesięcy, podnosi nam ciśnienie krwi, zwiększa ryzyko zawału serca, a także stopniowo osłabia nam
słuch. Głośne dźwięki podnoszą poziom
stresu poprzez aktywację ciała migdałowatego w mózgu i powodują wydzielanie
kortyzolu – hormonu stresu. Kiedy tkwisz
w codziennym kołowrotku obowiązków,
wypełniając przypisane ci role, niechybnie
uciekasz od sedna życia i pytań, na które
powinieneś sobie odpowiedzieć. Mózg lubi
niewymuszoną uwagę, gdy nie koncentrujesz się na konkretnym zadaniu do wykonania. W hałasie nie słychać siebie.
Z dala od zgiełku uczysz się pielęgnować świat
przyrody. Jesteś jego częścią i jesteś od niego zależny. Przebywając na łonie natury, odczuwasz różne emocje i zauważasz odmienne stany. Bo urlop zaczyna się od umysłu.

Paprykarz szczeciński, mielonka w konserwach, imitacja lodówki w wykopanej
naprędce dziurze w ziemi, masło w słoiku
z wodą, gumowa karimata, brak prądu, publiczny prysznic i sławojka w polu – było,
minęło. Na glampingu masz jedzenie „na
wypasie”, często z miejscowych gospodarstw. Do tego spa, refleksologię, seanse
medytacji i gospodarzy, którzy każdego gościa traktują po bratersku.
Glamping to jeden z najmłodszych trendów w ekoturystyce. Nie znaczy to jednak,
że w powijakach. Okazuje się, że miejsce
w luksusowym campingu trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem, bo chętnych

26 GAZETKA

www.goglamping.net
www.slowhop.com
www.booking.com
nie brakuje. Chociaż, nie ma co ukrywać,
za wersję „deluxe” zapłacisz jak za zboże.
Ceny zaczynają się od 150 euro za dobę,
a im bardziej wymyślna forma szałasu i ciekawsza lokalizacja, tym wyższa stawka.
Nie jest to biznes stricte letni. Zwykle namioty stawiane są w lasach, nad rzekami
czy jeziorami. Wiele z nich jest w pełni zamkniętych, w 100% wodoszczelnych, izolowanych i ogrzewanych. Przetestowane
w najgorętszych i najzimniejszym klimatach
na świecie. Nawet gdy temperatura spada
poniżej zera, możesz podziwiać panoramę
okolicy, nie wychodząc z ciepłego łóżka.
Pomimo nieprzewidywalnych warunków
atmosferycznych masz przyrodę niemal na
wyciągnięcie ręki. Te doświadczenia mają
wyjątkowo intymny charakter. Warmia,
Karkonosze, Tatry, Kaszuby, Beskidy, podmiejskie siedliska… Brabancja, Limburgia,
Namur, Spa – do wyboru, do koloru.
Jeśli pomysł na wakacje przypadł ci do gustu, możesz podobny kurhan zainstalować
we własnym ogrodzie. Gotowe do montażu kopuły glampingowe zapewniają luksusowe zakwaterowanie w bliskości z naturą.
Oferują standard na poziomie hotelu, ale
z dozą ekstrawagancji. Często przenośne,
dostosowane do potrzeb nabywcy. Są
świetnym wyborem nie tylko dla właścicieli
skrawka ziemi, ale także pól kempingowych
czy hoteli, którzy chcieliby zróżnicować
swoje usługi i zintensyfikować biznes.
Dla kogo ta bajka? Dla wszystkich! To doskonała forma urlopu dla zakochanych,
wymarzony prezent dla nowożeńców,
a także przednia zabawa dla całych rodzin.
A wszystko z zachowaniem zasad socjalnego dystansu. Czasy kryzysu wcale nie
oznaczają, że trzeba zrezygnować z wakacji. Można powrócić do lat pionierskich
i wybrać się na camping. Tyle, że o wyśrubowanym standardzie.
Sylwia Znyk

www.elabouti.com

GAZETKA

27

MAGABEL?
NATURALNIE!

Pracujmy razem
w zgodzie z naszą planetą
Dołącz do Lidera na rynku belgijskim z 13-letnim
doświadczeniem w systemie titres-services

NIEZAWODNOŚĆ:

gwarancja najlepszych warunków płacowych
oraz wszelkich świadczeń socjalnych

OPIEKA:

zapewniamy wszelkiego rodzaju wsparcie naszym
pracownikom podczas trwania całej kariery
zaufana i kompetentna obsługa po polsku
profesjonalna odzież robocza
darmowe zajęcia prozdrowotne
zamknięta grupa na Facebooku z zajęciami
prozdrowotnymi, motywacyjnymi, kulturalnymi i rozrywkowymi,
prowadzonymi przez profesjonalistów i osoby z doświadczeniem
@Magabel ensemble.Naturellement!

DYNAMICZNOŚĆ:

zajęcia rozwijająco-edukacyjne dla dzieci i dorosłych
w Centrum Edukacji i Kultury Polskiej Plus
organizowanie imprez dla pracowników
zniżki na wydarzenia kulturalne i eventy

ZAANGAŻOWANIE:
stosowanie produktów ekologicznych jest niezbędne dla
zdrowia i planety, aby to umożliwić, oferujemy szkolenia
naszym pracownikom i edukujemy naszych klientów.

A już w grudniowym numerze Gazetki,
przedstawimy nasze nowe projekty.
Bądź z nami na bieżąco !

www.facebook.com/magabelteam

To właśnie takie wydarzenia jak
JOBDAYS Magabel pokazują nam,
że darzycie naszą firmę ogromnym
zaufaniem i dokonujecie dobrego
dla was wyboru!
Dziękujemy wszystkim,
którzy są z nami!

www.magabel.be

02 211 40 40
MADOU

Place Madou 6/11
1210 St-Josse-Ten-Noode

BIURO CZYNNE RÓWNIEŻ
W SOBOTĘ 10:00- 15:00

BOCKSTAEL

Rue Léopold I 174
1020 Laeken
GSM 0499 055 673

ETTERBEEK

Av. d’Auderghem 170
1040 Etterbeek
GSM 0499 055 637

ST.GUIDON/ BIZET
Av. Gounod 7
1070 Anderlecht
GSM 0474 698 630

Życie prywatne
marszałka
Piłsudskiego
Józef Piłsudski to jedna z najświetniejszych postaci w historii
Polski. Żołnierz, polityk, mąż stanu, jeden z ojców naszej niepodległości, ale także człowiek z krwi i kości, mężczyzna uwielbiany przez płeć piękną.

DZIECIŃSTWO
I MŁODOŚĆ
Przyszły wódz przyszedł na świat w Zułowie na Wileńszczyźnie, w rodzinie o szlacheckich tradycjach. Ojciec, Józef Wincenty, był powstańcem styczniowym,
a matka, Maria z Billewiczów, należała do
znanego rodu, o którym pamięć utrwalił
Henryk Sienkiewicz w „Potopie” – Oleńka, ukochana Kmicica, także pochodziła
z Billewiczów. Rodzina Piłsudskich była
bardzo liczna. Najstarsza była Helena
(ur. w 1864 r.), potem Zofia (1865), Bronisław (1866) – etnograf zajmujący się
na zesłaniu ludami i kulturami Dalekiego
Wschodu, głównie ludem Ajnów, który obserwował na Sachalinie, a później na wyspie Hokkaido; Adam (1869), który został
wiceprezydentem Wilna i senatorem II RP,
Kazimierz (1871) – honorowy członek Polskiego Związku Szachowego, odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi, Maria (1873), Jan
(1876), Ludwik (1879), Kacper (1881); natomiast we wczesnym dzieciństwie zmarli
bliźniacy Piotr i Teodor (1882).
Rodzeństwo wychowywane było w patriotycznej atmosferze. Matka dbała, by dzieci
znały historię i kulturę polską. Młody Józef
był przeciętnym uczniem – choć nie miał
kłopotów z nauką, to do prymusów nie należał. Po skończeniu szkoły rozpoczął studia
medyczne w Charkowie. Oprócz zgłębiania tajemnic ludzkiego organizmu zajął się
także działalnością antyrosyjską. W1887 r.
oskarżono dziewiętnastoletniego wówczas
młodzieńca o spisek na życie cara. Dostał
wyrok pięciu lat zesłania na Syberię.
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Po długiej podróży od Petersburga przez
Moskwę, Niżny Nowogród, Tomsk, Krasnojarsk oraz Irkuck osadzono go w Kireńsku.
Pech prześladował Piłsudskiego i na ostatnim etapie podróży znów znalazł się w niewłaściwym miejscu i czasie: w Irkucku wybuchł bowiem bunt więźniów, a przyszłego
Marszałka, jako rzekomego uczestnika, nie
dość, że dotkliwie pobito (stracił wtedy
dwa przednie zęby, który to defekt ukrywał
potem pod wąsami), to jeszcze skazano na
dodatkowe pół roku tułaczki. W 1890 r. doczekał zwolnienia.

PIERWSZA MIŁOŚĆ
Pierwsza swoją miłość, Leonardę Lewandowską, poznał Piłsudski na zesłaniu, prawdopodobnie w kwietniu 1889 r. Leonarda
pochodziła z polskiej szlachty mieszkającej
na Ukrainie. Była to, jak się wydaje, miłość
od pierwszego wejrzenia. Z listów, które do
siebie pisali, wyraźnie widać, że Piłsudski
myślał o tym związku poważnie. Nie przeszkadzała mu różnica wieku (Leonarda była
o sześć lat starsza). Zakochani szybko zamieszkali razem. Takie nieformalne związki
były dosyć częste wśród zesłańców i nikogo nie gorszyły. Leosia przejęła obowiązki
związane z życiem codziennym. Zajmowała
się praniem, gotowaniem i sprzątaniem.
Szczęście dobiegło końca z chwilą zwolnienia Leosi z zesłania w 1890 r. Korespondowali ze sobą, wyznawali w listach
miłość, ale niestety w sierpniu 1891 r. Józef wysłał list, w którym donosił, że zrobił
coś takiego, że już nie jest jej godzien. Po
powrocie z zesłania, które nastąpiło latem

1892 r., nie pojechał do Leosi na Ukrainę.
Wysłał do niej jedynie list zaczynający się
od słów: „Szanowna Panno Leonardo...”. To
był ich ostatni kontakt. Prawdopodobnie
w 1901 r. Leosia popełniła samobójstwo.
Niektórzy badacze twierdzą, że na wieść
o małżeństwie Piłsudskiego.

MARIA, DMOWSKI
I KOMPLIKACJE
Pierwszą żoną Piłsudskiego była Maria
z Koplewskich Juszkiewiczowa. Jako młodziutka, zaledwie szesnastoletnia dziewczyna poślubiła petersburskiego urzędnika ministerstwa komunikacji Mariana
Juszkiewicza. Mieli córkę Wandę, jednak
małżeństwo okazało się niedobrane i Maria uzyskała jego unieważnienie. Pozostawiła córkę pod opieką rodziców, a sama
zaangażowała się w działalność konspiracyjną: najpierw w Warszawie, później
w Wilnie. Tam też poznała Józefa Piłsudskiego, który wówczas był już pierwszoplanową postacią w PPS.

Maria, nosząca konspiracyjny pseudonim Piękna Pani, nie mogła narzekać na
brak wielbicieli; jednym z nich był Roman Dmowski (wielu historyków i publicystów przyczyn dozgonnej wzajemnej
niechęci obu polityków upatruje w walce
o względy tej samej kobiety, przypuszcza
się także, że Roman Dmowski nigdy nie
wybaczył Piłsudskiemu porzucenia Marii
dla kolejnej wybranki). Ślub Marii i Józefa odbył się 15 lipca 1899 r. (wcześniej,
24 maja tego roku, Piłsudski, by poślubić
Marię, zmienił wyznanie na ewangelicko-augsburskie). Przez kilka lat ich małżeństwo uchodziło za bardzo udane, a Piłsudski chwalił zalety żony.

EUGENIA
Szczęście małżeńskie nie trwało długo. Dobiegający sześćdziesiątki Piłsudski poznał
bowiem młodszą o 30 lat lekarkę, Eugenię
Lewicką, pracującą w jednym z najsłynniejszych przedwojennych polskich kurortów
w Druskiennikach. Żona przestała przyjeżdżać z córkami do druskiennickiego kurortu, za to Marszałek bywał tam częstym
gościem. Specjalnie dla Eugenii powołał
w styczniu 1927 r. Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
w Warszawie, w którym Lewicka została zatrudniona. Spotykali się w mieszkaniu Eugenii, nieopodal Belwederu.

Kolejne małżeństwo było fikcją, ale Marszałek bezgranicznie kochał córki i zawsze
miał dla nich czas.

CÓRKI
Wanda Piłsudska we wrześniu 1939 r. wraz
z matką i młodszą siostrą Jadwigą została
ewakuowana specjalnym samolotem przez
Szwecję do Anglii. W Edynburgu skończyła medycynę, a następnie pracowała jako
psychiatra w polskim szpitalu pod Londynem. Była zaangażowana w pracę Instytutu
im. Józefa Piłsudskiego w Londynie. Jesienią
1990 r. powróciła na stałe do Polski, a dzie-

ALEKSANDRA
Jednak w 1906 r. wszystko się zmieniło.
Józef poznał wtedy Aleksandrę Szczerbińską, młodszą od siebie o 15 lat członkinię PPS. Ola była nie tylko piękna, ale
i bardzo odważna. Wzięła udział m.in.
w ataku bojowników PPS – Frakcji Rewolucyjnej na pociąg wiozący pieniądze
z Wilna do Petersburga. Przejęto wówczas ponad 200 tys. rubli na działalność
niepodległościową. W akcji uczestniczyli
też m.in. czterej przyszli premierzy II RP
– Józef Piłsudski, Walery Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Aciszewski. Od tych
postaci wydarzenie to nazywa się również
„skokiem czterech premierów”. Pieniądze
przewiozła i ukryła Szczerbińska.

Ówczesny naczelnik państwa w tym
czasie skupił się na obronie świeżo odzyskanej niepodległości i walce z nawałnicą bolszewicką. Żona zaś, opuszczona
i schorowana, zmarła 17 sierpnia 1921 r.
Józef nie przyszedł na jej pogrzeb, wysyłając w zastępstwie młodszego brata,
Jana. Mimo że podwójne życie wodza
było tajemnicą poliszynela, ten gest wywołał ogromny skandal. W jego wyciszeniu nie pomógł zawarty zaledwie dwa
miesiące po pogrzebie pierwszej pani
Piłsudskiej ślub z Aleksandrą. Przy okazji
oficjalnie Marszałek wrócił na łono Kościoła katolickiego.
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Pomnik Józefa Piłsudskiego z córkami w Sulejówku

W grudniu 1930 r., gdy Piłsudski wyjechał na
kilkumiesięczny wypoczynek na Maderę, towarzyszyli mu pułkownik Mieczysław Woyczyński i Eugenia. Nie do końca wiadomo,
co się wówczas między zakochanymi wydarzyło, jednak lekarka wróciła z Madery do
Polski, a Piłsudski kontynuował wypoczynek.
27 czerwca 1931 r. Eugenię Lewicką znaleziono nieprzytomną w warszawskim urzędzie,
gdzie pracowała. Zmarła po dwóch dniach, nie
odzyskawszy przytomności, prawdopodobnie
zatruta jakąś toksyczną substancją. Warszawa
pełna była plotek, spekulowano o przyczynach tej tragedii, ale sprawa do dziś nie została
właściwie wyjaśniona i nadal nie wiadomo dokładnie, co popchnęło Lewicką do dramatycznego czynu, i czy na pewno było to samobójstwo, a nie zlecone morderstwo.
W ostatnich latach życia Piłsudski mieszkał w budynku Głównego Inspektoratu Sił
Zbrojnych, żona z córkami – w Belwederze.

sięć lat później odzyskała rodzinny dworek
w Sulejówku. Zmarła 16 stycznia 2001 r.
w Warszawie. W testamencie zapisała cały
swój majątek na utworzenie Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku.
Jej o dwa lata młodsza siostra, Jadwiga
Piłsudska-Jaraczewska, dosłownie bujała
w obłokach – od 1937 r. latała na szybowcach. W czasie wojny, po ewakuacji do
Anglii, była pilotem samolotów bojowych.
Po wojnie ukończyła architekturę i psychologię. W 1944 r. wyszła za mąż za kpt. Andrzeja Jaraczewskiego, oficera marynarki
wojennej. Po wojnie przebywała na emigracji w Anglii. Pracowała tam jako architekt,
a także prowadziła z mężem firmę. Urodziła
dwoje dzieci: syna Krzysztofa i córkę Joannę. Oboje poszli w ślady matki i skończyli architekturę. Jesienią 1990 r. Jadwiga powróciła do Polski na stałe. Zmarła 16 listopada
2014 r. w Warszawie.
Anna Albingier

fot. Wikipedia

Piłsudski zaczął prowadzić podwójne życie. Nie opuścił Marii, która przeżywała
załamanie po śmierci pierworodnej córki.
Dzielił swój czas między żonę i kochankę.
7 lutego 1918 r. Aleksandra urodziła ich
pierwszą córkę, której dano na imię Wanda. Dwa lata później, 28 lutego 1920 r.,
na świat przyszła druga córka – Jadwiga.
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ku nie robią na nas wrażenia, to
już za kawały o Janie Pawle II jesteśmy gotowi przelać krew. A tak
przy okazji, ponoć ojciec Rydzyk
z dowcipów o blondynkach śmieje
się do rozpuku.

Czy potrafisz zdefiniować poczucie humoru?
To wbrew pozorom wcale nie takie łatwe zadanie.
Bo humor z natury jest trudny do ujęcia w ramy.
Zwłaszcza kiedy spotyka się Polak, Rusek i Niemiec.
A każdego śmieszy co innego.

Psychologia wyróżnia co najmniej cztery typy humoru, które mogą występować
wymiennie lub razem. Humor afiliacyjny
tworzy dobrą atmosferę w grupie; humor
adaptacyjny (tzw. wzmacniający „ja”) pozwala rozładować napięcie; humor agresywny charakteryzuje się sarkazmem; humor samodeprecjonujący (tzw. poniżający
„ja”) cechuje osoby nadmiernie krytyczne
wobec samych siebie.
Co to jest humor? „Umiejętność dostrzegania w faktach i zdarzeniach śmieszności”,
„kojarzenie ze sobą wątków w celu wywołania śmiechu u innych osób”, „śmieszność jest
konwencjonalna, a nie absolutna”, „śmieszne jest to, co w danych okolicznościach społecznych i historycznych za śmieszne uchodzi”, „poczucie humoru to przenikliwość
intelektualna pozwalająca dostrzegać paradoksy interpretacyjne i ich konsekwencje”
– takie wypowiedzi można znaleźć w sieci.
Nawet dla tak zróżnicowanych opinii istnieje wspólny mianownik – śmiech, który jest
konsekwencją poczucia humoru.
Co to jest śmiech i dlaczego warto się śmiać?
Śmiech dotlenia organizm, redukuje napięcie i uaktywnia mięśnie. Śmiech jest zaraźliwy. Dzięki niemu poprawia się atmosfera
i stosunki społeczne. Pogodne usposobienie
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wpływa na relacje osobiste i zawodowe. Śmiech wzbudza sympatię.
Ma to ogromne znaczenie w budowaniu pozytywnych więzi. Nie da
się ukryć, że osoba, która potrafi
się śmiać, lepiej radzi sobie z krytyką i niepowodzeniami niż ktoś, kto
traktuje wszystko na serio.

Znacie to? Idzie sobie drogą Polak,
Rusek i Niemiec. Zatrzymuje ich
diabeł i mówi: Ten żart już nikogo
***** nie śmieszy! W dowcipach
o Polaku, Rusku i Niemcu jest tylko jeden wygrany – najsprytniejszy i najmądrzejszy Polak. Mówi
się, że zabory, dwie wojny i czasy
PRL nie pozwalają wymazać międzynarodowych animozji. Co jeszcze śmieszy Polaków? Najchętniej
nabijamy się z polityków, policjantów, lekarzy i księży. Z tych, co
nam zachodzą za skórę. Jako naród nie wzgardzimy również żartem o blondynkach, teściowych
i o „moherowych beretach”, czyli
starszych paniach zgromadzonych
wokół Radia Maryja. Mamy jednak narodowe świętości, których
strzeżemy jak Cerber bram Hadesu. Bo o ile dowcipy o ojcu Rydzy-

Naszą dumą narodową są kabarety,
ale te na tle improwizacji sąsiadów
zza oceanu wyglądają dość pruderyjnie. Komicy nie sięgają po tematy
obrazoburcze, które wprowadzałyby
niepotrzebne kontrowersje. Dlaczego? Bo nasza komedia wyrosła na
gruncie kabaretu literackiego, a nawet inteligenckiego. Kto jeszcze pamięta sławetny „Kabaret Starszych
Panów”, topową rozrywkę telewizyjną w Polsce w latach 50. i 60. XX w.?
Typowy stand-up, bliski kreacji aktorskiej, dopiero rozkręca się na
rodzimym podwórku. Polska scena
przez lata walczyła z cenzurą i do
dziś trawią ją wątpliwości, czy aby
na pewno nie przeholowała. Inne
państwa, o jakże odmiennej historii,
nie czają tych rozterek i są bardziej
liberalne. Poza tym, wyznajmy ze
skruchą, jako naród nie potrafimy
śmiać się z siebie. Jeden niewybredny epitet i rzucamy fochem o ścianę.
Tymczasem angielski humor opiera
się w głównej mierze na absurdzie
połączonym z ośmieszaniem. Pokręcona autoironia, niemal niewyczuwalny sarkazm i przyjmowanie żartów w śmiertelnie poważny sposób
– ten rodzaj humoru trzeba wyssać
z mlekiem matki. Brytyjczycy mają
do siebie dystans. A przynajmniej
żartują, jakby mieli. Podkreślanie
własnych wad i porażek, punktowanie niezręczności czy uwypuklanie
niezgrabności to punkt wyjścia dla
każdego dowcipu. A to wszystko
podane z kamienną twarzą. Tak, że
nie do końca wiadomo, czy śmiać
się, czy współczuć. Ponadto Brytyjczycy uwielbiają drobne złośliwości
i uszczypliwości, co doprowadza do
konsternacji każdego, kto nie zna
się na ich figlach. Śmieją się z niedomówień i nonsensów; lubują się
w zabawach językowych. Dowcip
jest wpisany w ich DNA. Nie szydzą,
by oczerniać. Szydzą, by oswoić każdą, zwłaszcza tę najeżoną przeszkodami, sytuację. Obracając wszystko
w żart, traktują humor jak lekarstwo.

IKR&M AGI
titres services

Po co wozić czeki do biura?
Nasz kurier odbierze
je od Ciebie.
WYPŁATA ZAWSZE NA CZAS
ODBIÓR CZEKÓW Z DOMU PRZEZ KURIERA

O D 2 5 G O D Z I N , N A T E R E N I E B R U K S E L I I O KO L I C

POMOC W ZNALEZIENIU PRACY

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

BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

KSIĘGOWOŚĆ DOSTOSOWANA
DO TWOICH POTRZEB
Chcesz założyć działalność gospodarczą?
Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu
podatkowym? Poszukujesz księgowego
który pomoże Ci w prowadzeniu Twojej firmy?
Skontaktuj się z nami, a znajdziesz wszystko
to czego szukałeś - pomagamy klientom w
podejmowaniu mądrych decyzji już od 1997
roku!
WWW.IZARZ.COM | 0494 625 938

RUE COLONEL BOURG 22, 1030 SCHAERBEEK

Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online
pod adresem www.izarz.com

GAZETKA

37

Na drugim biegunie stoją Amerykanie. Ci,
w przeciwieństwie do Polaków i Anglików,
lubią humor prosty, bezpośredni i oczywisty. Niektórzy zarzucają, że niskich lotów.
Amerykanie uwielbiają żarty sytuacyjne
i lubią śmiać się zarówno z rzeczy banalnych, jak i poważniejszych. Amerykanin
nie ma problemu z obśmianiem swojej
choroby czy z atakiem na urzędującego
polityka. Nawijkę ma we krwi. Gdy tylko
w klubie stoi wolny mikrofon, natychmiast
przepada, galopując w monologu. Po drodze rzuci żartem o owulującej partnerce,
kolorze stolca najmłodszego członka rodziny i rozterkach na temat czarnych sąsiadów. Mówi się, że dobry amerykański
satyryk stara się skłonić najpierw słuchaczy do śmiechu, a następnie do myślenia
i refleksji. Stąd w Stanach Zjednoczonych
zwyczajowo każde przemówienie polityka
zaczyna się od anegdoty lub żartobliwej
uwagi. Wyborca w USA uważa, że mądrość
i humor zawsze idą w parze.
Poczucie humoru mamy różne, zależne również od narodowości. Każdą kulturę cechuje
inny temperament i inna temperatura emocji. Niektóre kultury wolą żarty sytuacyjne,
inne – językowe. Jedne są bezkompromisowe, otwarte; inne – skryte i bojaźliwe.

Uwaga, teraz będzie śmiertelnie poważnie. Dowcip pozwala często powiedzieć ́ to,
co niedozwolone. Jest narzędziem krytyki
świata i ludzkich ułomności. Jednak nie
każdy dowcip jest zabawny. Choćbyś w domowym zaciszu zrywał boki i tarzał się po
podłodze, na zewnątrz zachowaj granicę
zdrowego rozsądku. Cały dowcip polega na
tym, żeby rozróżnić żarty w przestrzeni publicznej i prywatnej.
Żarty nie są synonimem szyderstwa. Lepiej
zamilcz, niż upubliczniaj drwiący stosunek
do kogoś lub czegoś, nacechowany dodatkowo lekceważeniem lub pogardą. Ta pogarda bywa wynikiem braku przebaczenia,
zgorszenia, poczucia krzywdy, odrzucenia.
Jest też w niej pierwiastek pychy. Szyderstwo staje się wówczas bronią ofiary. Jasne,
obśmianie to najłatwiejszy sposób rozprawienia się z przeciwnikiem. Kimkolwiek lub
czymkolwiek by był – człowiekiem, słowem,
czynem czy ideą. Jeśli jednak ktoś nadepnie
ci na odcisk, trzymaj język za zębami – szydercy bliżej do głupca i prostaka niż do dobrego kabareciarza.
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Między żartem a obrażaniem istnieje cienka linia. Profesor Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce, podczas wykładów
ze studentami i w trakcie rozmów
z dziennikarzami lubi wtrącać dość
charakterne żarty o Żydach. W jego
wykonaniu wypadają całkiem nieźle, dodatkowo podkreślając godny
pozazdroszczenia dystans do swoich
korzeni. Jednak co wolno wojewodzie, to nie… Szymonowi Majewskiemu. Kilka lat temu w jednym
z flagowych programów satyrycznych aktor parodiujący Weissa mówił: „My wyślemy do was zdrowe,
soczyste, pyszne pomarańcze z Hajfy. A wy nam dacie stare zrujnowane
kamienice”. Ten sposób parodii oburzył nie tylko środowiska żydowskie,
ale i samego profesora. Straszenie
Żydami chcącymi odebrać Polakom
kamienice to wielki zgrzyt. Zwłaszcza
że życiową misją Weissa jest polsko-żydowskie pojednanie. Telewizja,
chcąc podnieść swoją oglądalność,
sięgnęła po nader ciężką amunicję –
antysemickie stereotypy.
Wiele lat temu na cenzurowanym
znalazł się duet radiowców: Michał
Figurski i Kuba Wojewódzki. Po jednej z porannych audycji, w której
dziennikarze obrazili Ukrainki, posypały się skargi, a sprawa trafiła na
wokandę. Nikogo nie przekonały tłumaczenia, że audycja, o której mowa,
jest przykładem na satyryczną, kabaretową konwencję programu. Ponoć
rozmowa prowadzących nie miała
na celu obrażania i poniżania kobiet
pochodzących z Ukrainy, a przeciwnie – miała obnażyć i poddać krytyce
funkcjonujące w polskim społeczeństwie niesprawiedliwe stereotypy
na ich temat. Niby audycję można
odbierać dwojako: albo wprost, albo
z poczuciem humoru. Uznano jednak, że jej satyryczny charakter nie
usprawiedliwiał naruszania godności
Ukrainek pracujących w Polsce jako
pomoce domowe.
Nie można śmiać się z ułomności.
I to nieważne, czy bohaterem jest
osoba publiczna, czy anonimowy
człowiek. Na zdjęciu w niemieckim „Die Welt” z 2007 r. widzimy
papieża Jana Pawła II jadącego

papamobile po bieżni stadionu sportowego. Podpis mówi, że to moment zdobycia złotego medalu
w igrzyskach paraolimpijskich w Port Parkinson. Nie
tylko Ambasada Polski w Berlinie zaprotestowała
przeciw naśmiewaniu się z choroby papieża-Polaka, ale także rzesze czytelników, których również
oburzyła ta ordynarna kpina. Owszem, media mają
prawo komentować i krytykować rzeczywistość. To
przywilej demokracji i braku cenzury. Jednak używając wolności krytyki, nie wolno nikogo obrażać.
Tak przy okazji, czy „Die Welt” z równą beztroską
zamieściłby podobne dowcipy na temat Benedykta
XVI, który jest Niemcem?
Przez ostatnie dekady nauczyliśmy się, że dosadny
język to nie tylko język ulicy. Nasza tolerancja na
wulgaryzmy rośnie, zwłaszcza że swoją obecnością
naznaczają każdą dziedzinę życia. Na mocnym języku buduje się także markę w rozrywce. Dlaczego? Bo wulgaryzmy zwracają uwagę i wprowadzają
swobodę. „Z dupy”, „Abstrachuje”, „Chujowa pani
domu” – to tylko kilka przykładów z profilów internetowych. Wulgaryzmy wzmacniają poczucie przynależności do grupy. Jednak ich odbiór jest różny
w różnych sytuacjach społecznych. Choćby dlatego,
że równolegle z nimi funkcjonują ich zamienniki –
słowa uznawane za neutralne i wyważone, pełniące
w danej wypowiedzi podobną funkcję. Sami językoznawcy zachodzą w głowę – czy wulgaryzmy to
chwasty w ogródku zwanym językiem polskim, czy
może kropka nad „i” w ekspresywnych wypowiedziach? „Dupa”, „cholera”, „zajebiście” i „fuck” nie
robią już na nas wrażenia. Rzucanie bluzgów ma
wywrzeć wrażenie na słuchaczu. Aby nim wstrząsnąć, sięgamy po słowa obraźliwe lub obrzydliwe.
To one wyrażają lub podkreślają emocje; ubarwiają
wypowiedzi. Tymczasem nadprodukcja i popularność wulgaryzmów powodują przesyt. Jasne, Polacy klną na potęgę, ale niekoniecznie lubią, gdy inni
rzucają wiązankami. Jak nie zepsuć dowcipu? Język
żartu trzeba dostroić do okoliczności i odbiorcy.
Wszystko zależy od sytuacji: kontekstu żartu, tego,
kto go opowiada i w jakich okolicznościach. O granicy dowcipu decyduje także jego typ – dowcipy
o gejach a dowcipy homofobiczne to nie to samo.
Bo żart jest śmieszny wtedy, gdy bawi opowiadającego i wszystkich słuchaczy. Zjadliwa satyra
bywa niestrawna.
Pewien niemiecki socjolog zbadał poczucie humoru Europejczyków. Okazało się, że najzabawniejszy europejski kraj to Włochy. Polska, obok Grecji
i Szwecji, znalazła się w rankingu na szarym końcu.
Nie chodzi właściwie o to, jaki mamy typ poczucia
humoru, lecz w jaki sposób humoru używamy.
Sylwia Znyk
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Globalna dokumentacja medyczna
Globalna dokumentacja medyczna zawiera wszystkie dane dotyczące
stanu naszego zdrowia. Jeśli zatem chcemy, aby dane w zakresie leczenia przez lekarza ogólnego, domowego lub specjalistów znalazły się w
jednym miejscu, należy poprosić o to swojego lekarza domowego, który
zajmie się formalnościami. Koszt całej operacji pokrywa fundusz zdrowia.
Globalna dokumentacja medyczna daje lekarzowi ogólnemu pełny
obraz stanu zdrowia pacjenta. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej będzie mu zalecić odpowiednią terapię, skierować do właściwego specjalisty oraz zdecydować, które badania są konieczne. Istotną zaletą
utrzymywania całej swojej dokumentacji medycznej w jednym miejscu
jest możliwość skoordynowania zaleceń medycznych, dzięki czemu
leczenie może być bardziej efektywne.
Lekarz opiekujący się naszym globalnym dossier jest także zobowiązany do działań prewencyjnych dotyczących swoich pacjentów.
Może więc sugerować stosowne badania lub zalecać spotkania ze
specjalistami.
Posiadanie globalnego dossier medycznego wiąże się również z niższymi kosztami. Wizyty u lekarza, który trzyma pieczę nad dokumentacją medyczną, są o jedną trzecią tańsze. Redukcja dopłat ma zastosowanie do końca drugiego roku kalendarzowego następującego po
dacie założenia dokumentacji.
Pacjenci otrzymują zniżkę, jeśli chodzi o koszty konsultacji, a w niektórych
przypadkach również większy zwrot kosztów wizyty domowej.
W medycznym dossier znajdują się następujące informacje:
• historia leczenia,
• rodzaje leków,
• planowane zabiegi medyczne,
• raporty specjalistów i innych placówek służby zdrowia.
Warto pamiętać, że niższe koszty mają również zastosowanie w związku z wizytami u specjalisty. Oznacza to, że jeśli do specjalisty kieruje nas lekarz zajmujący się naszym medycznym dossier, otrzymamy
większy zwrot kosztów konsultacji.

Przykład: Powiedzmy, że za wizytę u kardiologa, który zaakceptował umowę z funduszem zdrowia (stosuje ogólne stawki za leczenie
wynegocjowane na dany rok), zapłacono 40,14 euro. Pacjent skierowany przez lekarza, który zarządza jego medycznym dossier, dostanie zwrot z funduszu w wysokości 33,14 euro. Jeśli jednak ten sam
pacjent wybierze się do specjalisty bez skierowania, otrzyma mniejszy
zwrot – 28,14 euro. Podobnie działa to w związku ze zwiększonym
wkładem ﬁnansowym (VT) – tu udział funduszu jest odpowiednio
wyższy: 37,14 euro bez skierowania i 39,14 euro ze skierowaniem.
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Odnowienie globalnej dokumentacji medycznej
W praktyce odnowienie globalnego dossier dokonuje się automatycznie, jeśli w ciągu danego roku:
• odbyła się konsultacja i/lub wizyta u naszego lekarza rodzinnego,
• nie poprosiliśmy innego lekarza o zarządzanie naszą dokumentacją.
Towarzysząca temu obniżka składki pacjenta jest również automatycznie przedłużana o rok.
Jeśli chcesz odnowić swoje medyczne dossier, ale nie możesz tego
zrobić automatycznie (np. z powodu braku konsultacji w ostatnim
roku), poproś swojego lekarza na czas, aby dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

Polski konsultant CM w
Brukseli
Lakensestraat 156, 1000 Bruksela
e-mail: polska.smb@cm.be
tel.: 0473 52 05 55
www.cm.be/polska
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POLSKIE ŚLADY
W PARYŻU
Paryż jest jednym z najpopularniejszych miast Europy, odwiedzanym przez turystów z każdego niemal zakątka świata. Nic dziwnego – w końcu miłośników mody, sztuki i historii przyciągają takie atrakcje, jak choćby Luwr, wieża
Eiffla, Łuk Triumfalny czy Pola Elizejskie. Ale gdyby tak przyjrzeć się Paryżowi z nieco innej strony, nagle okaże się, że
nas samych mogą przyciągać biało-czerwone akcenty. Warto więc przygotować się na wędrówkę polskimi śladami
i odnaleźć ich jak najwięcej.

CHOPIN, SŁOWACKI I INNI
Mówiąc „polski Paryż”, najczęściej myślimy
o grobie Chopina. Artysta pochowany został
na cmentarzu Père Lachaise we wschodnim
Paryżu. Jego grób znajduje się w pierwszej
linii sekcji 11 cmentarza (kwatera Y20). Chopin zmarł w Paryżu 17 października 1849 r.,
prawdopodobnie w wyniku ciężkich powikłań gruźlicy. Koszt pogrzebu pokryła jego
uczennica, szkocka pianistka Jane Stirling.
W styczniu 1850 r. serce kompozytora potajemnie przewiozła do Polski jego siostra
Ludwika Jędrzejowiczowa. Wszelkie koszty
z tym związane także pokryła Stirling. Dziś
paryski grób artysty ozdabiany jest codziennie świeżymi biało-czerwonymi kwiatami
i polskimi proporczykami.

Grób Fryderyka Chopina
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Ale Chopin ma swoje stałe miejsce w Paryżu nie tylko na cmentarzu. W Musée de la
Vie Romantique blisko ulicy Pigalle znajduje się odcisk dłoni Chopina i jego maska pośmiertna. Swoją drogą, merostwo Paryża
opracowało też specjalną trasę turystyczną
śladami polskiego kompozytora.
A skoro zaczęliśmy od nekropolii, w północnej części francuskiej stolicy, u podnóża Montmartre, w XVIII dzielnicy Paryża, znajduje się Cmentarz Montmartre.
Znajdziemy tu kilkadziesiąt polskich grobów, a wśród nich grób Juliusza Słowackiego. Poeta także zmarł w 1849 r. Jednak
mogiła jest pusta, ponieważ jego prochy
zostały przeniesione do katedry na Wawelu. Być może dlatego pierwotny grób
Słowackiego jest nieco zapomniany, zaniedbany. Co prawda, są na nim kwiaty,
które pojawiają się w miarę regularnie,
ale nie zmienia to faktu, że to miejsce
spoczynku poety traktowane jest bardziej jako miejsce pamięci.
Przy wyjściu z tego samego cmentarza
znajduje się także kolumna z Orłem i Pogonią, a na niej napis „Jeszcze Polska nie
zginęła, póki Bóg na Niebie”. Obelisk zdobi
zbiorową mogiłę, w której pochowani zostali uczestnicy powstania listopadowego
– wśród nich Joachim Lelewel. A jeśli jesteśmy przy cielesnych pamiątkach po naszych rodakach, w kościele Saint-Germain-des-Prés znajduje się serce króla Jana
Kazimierza. Po śmierci żony król wyjechał
z Polski i osiadł w Paryżu. Gdy umarł, jego
serce zostało w Paryżu, a ciało spoczęło na
Wawelu.

Grób Juliusza Słowackiego

ŁUK TRIUMFALNY
Monument został wzniesiony w 1836 r. z rozkazu Napoleona Bonapartego. Jego zadaniem jest upamiętnienie tych, którzy walczyli
i polegli za Francję podczas rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Dla wielu turystów to „tylko” jedna z atrakcji Paryża – odfajkowana, zobaczona, zaliczona. Ale gdyby tak
się jej bliżej przyjrzeć, okaże się, że wyryte
są na niej znaczące nazwiska i nazwy miast
związane z wygranymi przez Napoleona bitwami. Są tam zatem nazwiska Sułkowskiego
czy Dombrowskiego, Chłopickiego (jako Klopicky), Łazowskiego, Zajączka i jeszcze nazwisko, o którym nieco później. Są także Pułtusk,
Gdańsk (w wersji Dantzig) i Ostrołęka, Wrocław i Lidzbark Warmiński (jako Heilsberg).

Partnerami akcji są:
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„NASZE” ULICE PARYŻA

Podążając śladami naszej dwukrotnej noblistki, dotrzemy do darmowego Muzeum
Marie Curie przy rue Pierre et Marie Curie.
Pod numerem 1 znajduje się miejsce, w którym Skłodowska dokonała swoich wiekopomnych odkryć. Odniesień do naszej rodaczki
jest znacznie więcej. Co bardziej dociekliwi
mogą odwiedzać miejsca, w których mieszkała. Ale najważniejsza dla nas będzie rue
Pierre et Marie Curie. To przy tej ulicy znajduje się jeden z budynków Instytutu Curie.
Na jego tyłach mieści się niewielki skwer,
a na nim popiersie Marii i Piotra. A po pełnym historycznych wrażeń dniu może warto przysiąść na ławeczce na Marie Curie
Square przy boulevard de l’Hopital 29, do
którego dojedzie się linią metra 5 – należy
wysiąść na stacji Saint Marcel.

Popiersie Marii i Piotra Curie

Warto się też przejść wielkimi, otaczającymi Paryż Bulwarami Marszałków, które
mają w sumie 33,7 km długości. Podzielone są na 19 bulwarów, wśród których
znajduje się jeden upamiętniający księcia
Józefa Poniatowskiego. Francja darzy Poniatowskiego szczególnym uznaniem, a on
sam za swoje męstwo otrzymał od Napoleona tytuł marszałka. Poniatowski uhonorowany jest także właśnie na Łuku Triumfalnym, jego popiersie wystawione jest
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Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego

w Wersalu, a na frontonie Luwru, od strony
Aile de Rohan-Rivoli, znajduje się pomnik
księcia. Wewnątrz tego samego skrzydła
mieści się też pomnik Marii Leszczyńskiej
– żony Ludwika XV, córki króla Stanisława
Leszczyńskiego. A skoro jesteśmy w centrum Paryża, w roku 2006 dziedziniec katedry Norte-Dame oficjalnie zyskał imię Jana
Pawła II. Pamiątkową tablicę odsłonił burmistrz stolicy i arcybiskup Paryża.

„NASZYCH” JEST WIĘCEJ
Polskich symboli we francuskiej stolicy nie
brakuje. Niektóre po prostu się omija, nie
zdając sobie sprawy z ich istnienia. Na Île
de la Cité – wyspie na Sekwanie – zaraz
przy moście Pont au Change znajduje się
budynek Ministerstwa Sprawiedliwości. Na
jego wieży zegarowej wisi najstarszy paryski zegar, ufundowany przez króla Henryka I Walezego. Nad zegarem znajdują się
dwa herby – obok burbońskiego mieści się
Orzeł Biały i litewska Pogoń. Na sąsiedniej
wyspie Île Saint-Louis znajdziemy Bibliotekę Polską z przyległym muzeum Mickiewicza i salonikiem Chopina. Tablica pamiątkowa poświęcona Chopinowi znajduje się
też m.in. na kamienicy przy Place Vendôme
12. To tu kompozytor spędził ostatnie dni
swojego życia. Fasadę hotelu Taranne przy
boulevard St Germain 153 zdobi tablica pamiątkowa poświęcona Joachimowi Lelewelowi. Z kolei na froncie hotelu Du Danube
przy rue Jacobs 58 znajdziemy tablicę ku
pamięci Władysława Sikorskiego.
W Ogrodach Luksemburskich i w parku
Monceau znajdziemy pomniki Chopina,
a w parku przy Cours Albert I – Adama Mickiewicza. W prestiżowej lokalizacji Paryża,
między Trocadéro a wieżą Eiffla, zatrzymamy się na place de Varsovie, który swoją
nazwę otrzymał w roku 1928. Dziewięć lat
później zorganizowano tam Wystawę Światową. Polskie stoisko zdobiła m.in. nasza
flaga na maszcie dwukrotnie wyższym niż
pozostałe, wliczając maszty ZSRR i nazi-

Będąc w Paryżu i szukając „naszych” śladów,
warto zajrzeć też na ulicę Boya-Żeleńskiego,
która znajduje się w X dzielnicy, niedaleko
Kanału Saint Martin. Dlaczego Żeleński? Dla
upamiętnienia „najwybitniejszego tłumacza
literatury francuskiej”. W XIV dzielnicy znajdziemy też w pobliżu kościoła Notre-Dame
du Travail skwer Kardynała Wyszyńskiego.
W XV dzielnicy znajduje się z kolei place
des Insurgés-de-Varsovie – na pamiątkę powstania warszawskiego. W tym samej części
Paryża jest też rue Dantzig, upamiętniająca Gdańsk. W XVI dzielnicy znajdziemy rue
Copernic i avenue de Pologne.
Dlaczego Francja, bo przecież nie tylko Paryż,
honoruje Polaków? Kraj nad Loarą zawsze był
dla naszych rodaków swoistą mekką kulturalną. Nie tylko w czasie powstania listopadowego i po nim, w czasie zaborów. Nasi artyści
od zawsze znajdywali we Francji, a w szczególności w Paryżu, swoje ostoje. Nie zawsze
było łatwo, nie zawsze było kolorowo. Ale
zawsze było bezpiecznie. To tam tworzyli dla
swojego narodu nad Wisłą, ale też dla narodu nad Sekwaną, który przyjął ich z takich czy
innych powodów – Chopina, Słowackiego,
Norwida, Poniatowskiego, Skłodowską i wielu innych… Paryż zawsze zapewniał Polakom
schronienie i przestrzeń do tworzenia, realizowania swojego talentu. I tak jest do dzisiaj.
Kto wie, jakie polskie nazwisko pojawi się na
którejś paryskiej ulicy za kilkadziesiąt lat?
Filip Cuprych

fot. Wikipedia

Francuska stolica uhonorowała wielkich naszej historii nazwami ulic, placów, parków.
W dzielnicy Saint Germain nad Sekwaną
znajduje się rue de Seine. Pod numerem 63
mieszkał tu Adam Mickiewicz. Spacerem
pod Sorbonę można się przejść na rue de la
Sorbonne 17, gdzie na cześć wieszcza umieszczona jest tablica pamiątkowa. Niedaleko
znajduje się Panteon. Tu z kolei mieści się grobowiec Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża.
W krypcie numer VII są dwa ustawione na
sobie sarkofagi. Na wyższym widnieje napis „Marie Curie-Sklodowska 1867–1934.
Pierwsza kobieta i pierwsza cudzoziemka
pochowana w Panteonie”.

stowskich Niemiec. Z kolei imponujące fontanny z 20 wyrzutniami między Trocadéro
a Wieżą Eiffla noszą nazwę „fontann warszawskich”. W XVI dzielnicy Paryża można
się też przejść avenue de Pologne. Z kolei
w dzielnicy XIII, niedaleko nowej Biblioteki Narodowej, znajduje się ogród im. Cypriana Kamila Norwida. Jak mówił podczas
uroczystego otwarcia burmistrz dzielnicy,
postanowiono honorować wielkich europejskich twórców i nazwisko Norwida było
oczywistym wyborem. To właśnie w tej
dzielnicy, w Domu św. Kazimierza, od 1877
do śmierci w 1883 r. mieszkał Norwid.

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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OBJAWY

WIRUS COVID-19

• Typowe: gorączka; męczący, zwykle suchy kaszel; duszności i problemy z oddychaniem, zmęczenie.
• Nietypowe: ból głowy, katar, utrata
węchu i smaku, ból gardła, ból mięśni,
biegunka, wymioty, zapalenie spojówek,
wysypka na skórze.
Zaobserwowano, że trzy objawy regularnie pojawiają się u osób, u których test
na obecność wirusa Covid jest pozytywny.
85% osób z koronawirusem miało co najmniej jeden z nich.
Oto trzy najczęstsze objawy Covida-19.
• nowy i ciągły kaszel; regularny kaszel
przez ponad godzinę lub trzy (lub więcej)
epizodów kaszlu w ciągu 24 godzin
• gorączka – temperatura powyżej 37,8°C.
• utrata/zmiana zapachu i smaku
Gdy tylko pojawi się jeden z tych trzech
objawów, należy skontaktować się z lekarzem i wykonać test, i nie opuszczac domu

w oczekiwaniu na wyniki. Każda osoba
mieszkająca w tym samym gospodarstwie
domowym lub znajdująca się w bańce kontaktów musi również dokonać samoizolacji
do czasu otrzymania wyników testu.

ROZPRZESTRZENIANIE
Światowa Organizacji Zdrowia (WHO)
utrzymywała, że patogen ten – podobnie
jak inne wirusy, np. grypy lub przeziębienia – przenoszony jest drogą kropelkową,
głównie wtedy, gdy zakażona osoba kaszle
i kicha. Z wydzieliny dróg oddechowych
na zewnątrz wydalane są wtedy większe
i mniejsze krople zawierające drobnoustroje.

PRZESTRZEGAJMY
NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD:
•
•
•
•
•
•

często myj ręce,
noś maskę, gdy to konieczne,
zachowaj dystans (1,5 m),
ograniczaj bliski kontakt,
uprawiaj sport na powietrzu,
myśl o osobach szczególnie narażonych
na ryzyko zakażenia.

Eksperci WHO przyznali jednak, że nie
można wykluczyć transmisji powietrznej
koronawirusa, czyli poprzez unoszące się
w powietrzu drobne aerozole. Mogą być
one roznoszone przez osobę zakażoną
podczas rozmowy, a nie tylko na skutek
kaszlu lub kichania, szczególnie w słabo
wentylowanych i zatłoczonych pomieszczeniach zamkniętych.
GAZETKA
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Citytrip - Liège
W poprzednim artykule zachęcaliśmy was do odwiedzenia jednego z bardziej przemysłowych miast Belgii, jakim
jest Charleroi. Pozostajemy w tym klimacie, natomiast, jak sami zauważycie, krajobraz Liège zdecydowanie różni
się od tego w Charleroi. Liège to ujmujące miasto z długą historię i bardzo bogatym dziedzictwem. Ma również
opinię miasta tętniącego życiem, które wie, jak się bawić. Stopniowo odsłania się odwiedzającym i my je dzisiaj dla
was odsłonimy z perspektywy „Wakacji w Belgii”.
Do Liège udajemy się pociągiem, wykorzystując nasze darmowe przejazdy z Rail Pass. Wysiadamy na pięknym, futurystycznym

DWORCU LIÈGE-GUILLEMINS
Jest on naprawdę imponujący dzięki ogromnemu szklano-stalowemu sklepieniu pokrywającemu tory. To prawdziwe dzieło sztuki zbudowane zostało w 2009 r., a zaprojektowane
przez hiszpańskiego architekta Santiago Calatrava (specjalistę od mostów i stacji).

Kierujemy się w stronę starego miasta,
przekraczając rzekę Mozę kładką dla pieszych
Passerelle la Belle Liégeoise udostępnioną w maju 2016 r., która łączy dzielnicę
Guillemins z

zdobi ponad pięćdziesiąt fresków ulicznych, a
niektóre z nich są prawdziwymi dziełami sztuki.

PARKIEM BOVERIE
To najpiękniejszy park w Liège - ze stawem,
kanałem, stuletnimi drzewami, ogrodem
różanym i oczywiście wspaniale odrestaurowanym , które prezentuje świetne wystawy
i posiada bardzo bogatą i zróżnicowaną stałą
kolekcję.

Kierujemy się w stronę Place de la Cathédrale, by zwiedzić

CATHÉDRALE SAINT-PAUL

Ze stacji dostrzegamy w oddali

TOUR PARADIS
nazywaną Tour des Finances de Liège. Z racji
tego, że ma 118 metrami wysokości jest najwyższym budynkiem w Walloni, będzie widoczna
z każdej strony miasta. Wieżowiec ten mieści
około 1100 urzędników finansowych zatrudnionych w Liège i zastępuje dwa dawne budynki
SPF Finances.
Gdy mijamy kolejne ulice, nachodzi nas refleksja, że to miasto usiane jest na równi pomnikami, monumentami, posągami, rzeźbami jak
i ulicznym graffiti określanym jako

STREET-ART
Okazuje się, że Liège w 2002 r. uruchomiło
program Paliss’Art, aby otworzyć mury miasta na artystyczną ekspresję. Obecnie miasto

52 GAZETKA

Chociaż historia katedry jest stara i sięga X w.,
obecny budynek jest całkiem nowy, ponieważ
został powiększony i odrestaurowany w XIX w.
po zniszczeniu w 1795 r. Notre-Dame-et-SaintLambert, z której materiały znalazły się właśnie
w katedrze Św. Pawła. Wnętrze jest rzeczywiście piękne. Zachwycają nas witraże, które
prezentują różne style i epoki. Obok szczegółowych witraży ukazujących postaci świętych, zobaczymy również witraże zdecydowanie
współczesne, przedstawiające geometryczne
wzory, autorstwa szwajcarskiego artysty Gottfrieda Honeggera oraz witraże Kim En Joong
- koreańskiego malarza, ojca dominikanina. Na
pewno od razu je rozpoznacie. Również wysokie sklepienie z milionem kwiecistych detali
naprawdę robi wrażenie.

CITÉ MIROIR
Miejsce to jest bardzo dobrym przykładem
przebudowy starego budynku. Stare łaźnie publiczne i termy w Liège zostały odrestaurowane
i przekształcone w przestrzeń wystawową
i widowiskową. My oglądamy budynek jedynie
z zewnątrz, bo mamy jeszcze parę interesujących miejsc do odwiedzenia tego dnia.
Jednym z nich jest

LE PALAIS DES ÉVÊQUES DE LIÈGE
będący świadectwem świetności tego miasta za czasów rządów księży biskupów aż
do rewolucji w Liège w 1789 r. Pałac ten jest
teraz Pałacem Sprawiedliwości. Na jednym
z dostępnych dziedzińców, robimy kilka fajnych
ujęć, bo słońce nadal nas rozpieszcza, a parasol przydaje się jedynie do zrobienia ciekawych
zdjęć.

nie mogąc się doczekać widoku z tak wysoka.
Pogoda nas nie zawiodła i panorama prezentowała się w całej okazałości, wynagradzając
sporą zadyszkę. Oczywiście dotrzeć do Cytadeli można również ścieżką wijącą się przez las
od strony parku Saint-Leonard.
Cytadelę oglądamy jedynie z zewnątrz, zmierzając ścieżką do

dyskrecję. Te ślepe uliczki są prawdziwą oazą
spokoju w sercu miasta Liège i wszystkie mają
swoją własną tożsamość.

DZIELNICY PIERREUSE
To naprawdę fajna okolica do spacerów, jej
pochyłe uliczki i korytarze biegnące wzdłuż
murów są naprawdę pełne uroku. Obserwujcie,
patrzcie w górę - jest tam wiele szczegółów do
podziwiania!
Od rue Pierreuse 38 przechodzimy do
najpiękniejszego miejsca w Liège, ukrytego
przed gwarem codzienności.

TERRASSES DES MINIMES
to zielona przestrzeń, będąca częścią Coteaux de la Citadelle. Jest to miejsce
o bogatym dziedzictwie historycznym, którego
nazwa pochodzi od obecności ruin klasztoru
Minimów i ich ogrodu tarasowego. Można się
do niego dostać właśnie od rue Pierreuse 38 lub
przez zaułek „Des Ursulines” u dołu schodów
Bueren. Odsłonięte na południe i osłonięte od
wiatru tarasy Minimes, są jednym z najpiękniejszych miejsc w Liège, gdzie można odpocząć
na łonie natury. Odkrywamy tu jakby zupełnie
inny świat.

Nareszcie docieramy do

MONTAGNE DE BUEREN
a góry to jest to, co lubimy najbardziej! Ta, jest
jednak trochę inna… ta góra, to imponujące
schody o 374 stopniach, które łączą cytadelę
usytuowaną na płaskowyżu z resztą miasta
poniżej. Zbudowane zostały w 1880 r., aby
umożliwić szybki dostęp do centrum miasta
żołnierzom przebywającym w Cytadeli. Jest
to jedno z najbardziej znanych i imponujących
miejsc w Liège. Idealne do uprawiania sportu.
My, od razu podjęłyśmy wyzwanie wspinaczki,
Na deser zostały nam dwie rzeczy. Pierwsza z
nich to

LES IMPASSE
czyli bardzo urocze wąskie zaułki, które znajdują się między rue Hors Château i Coteaux de
la Citadelle. Można je odwiedzać, ale aby nie
przeszkadzać mieszkańcom, należy zachować

Drugą rzeczą jest najprawdziwszy deser, czyli

GAUFRES DES LIÈGE
bo jedzenie gofra w tym mieście, to oczywiście
pozycja obowiązkowa dla wszystkich smakoszy! Podobno, aby spróbować najlepszego
gofra z Liège, trzeba się udać do piekarni “Une
Gaufrette Saperlipopette” rue des mineurs 7.
My jednak decydujemy się poddać pokusie
przy pierwszej lepszej budce z fantazyjnie udekorowanymi goframi. Mmmmm, coś pysznego! Idealne zakończenie tego przepełnionego
etetycznymi doznaniami dnia!
Jednodniowa wizyta pozostawia niedosyt
i ochotę na ponowne odwiedzenie tego miasta,
aby odkryć jego zakątki, gdzie wielkie zabytki
stoją obok wspaniałej, nowoczesnej architektury i sztuki ulicznej. Tradycje łączą się z nowością i kreatywnością w radosnej, innowacyjnej
mieszance. Budynki La Cathédrale Saint-Paul,
Le Palais des Évêques de Liège, czy romańska
kolegiata Saint-Barthélemy, muzeum Grand
Curtius i Opera Królewska, których tym razem
nie udało nam się zobaczyć, są imponujące i
opowiadają historię przeszłości Liège. Inne,
takie jak Cité Miroir i Muzeum Boverie, zostały odnowione i stanowią pomost między
przeszłością a przyszłością. Inne budynki,
jeszcze nowocześniejsze, budowane od podstaw, wnoszą do miasta powiew nowoczesności i futuryzmu. I ta mieszanka działa, piękna
i inspirująca, gdy szeroko otworzysz oczy. Osobiście daliśmy się uwieść!
Opuszczamy Liège późnym popołuniem, żegnani zapowiadanymi od południa strugami
deszczu, które szczęśliwie oglądamy już tylko
z okien pociągu.

&
Monika

Iwona
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fot. grupa/wakacjewbelgii

Na placu robimy małą przerwę i korzystając
z pięknego słońca, jemy posiłek na świeżym
powietrzu. Posileni i z nowym zapałem kontynuujemy nasz spacer do
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Must have w domowej dziecięcej bibliotece. Być może jest jeszcze ktoś, komu „Skarpetki…” umknęły. Proponuję jak najprędzej
nadrobić zaległości. Niesamowite przygody
skarpetek, soczysty język i cudowne ilustracje – ta pozycja to istny majstersztyk. Wrażenie literackiej doskonałości już od pierwszych przeczytanych zdań!
Jeśli choć raz w swoim życiu szukaliście zagubionej skarpetki i nigdzie nie udawało się
wam znaleźć tej brakującej, to ta książka jest
dla was. Odmieni wasze spojrzenie na ten
częsty wybryk natury. Od tej pory będziecie
w jakiś sposób wiedzieć, dokąd i w jakim celu
udała się wasza brakująca skarpetka. Może
postanowiła zostać politykiem? A może wyruszyć na morze? Sprawdźcie koniecznie!

Uznałam, że czas zabrać się za wspomnienia czytelnicze mojego męża. Poświeciłam
ostatnią wakacyjną wizytę u teściów na
inspekcję biblioteki. I odnalazłam „Konika
Garbuska”. Nie wiem, czy i jakie miejsce zajmował w moim rodzinnym domu, niemniej
stan książki teściów wskazywał na to, że
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przynajmniej w domu mego męża został
dokładnie przeczytany. Wydanie zawiera
ilustracje Jana Marcina Szancera, więc już
ze względu na sam ten fakt warto zapoznać
się z nim bliżej.
Historia trzech braci – dwóch starszych,
sprytnych (choć może raczej należałoby napisać szczwanych) i najmłodszego – Iwana,
uznawanego w domu za rodzinnego głupka. To właśnie ten ostatni zaprzyjaźnia się
z tytułowym Konikiem Garbuskiem. Czeka
ich wiele przygód. Wania musi jednak pamiętać, by skrupulatnie przestrzegać poleceń Garbuska. A wtedy wszystko będzie
kończyć się szczęśliwie. Na grzbiecie swego
rumaka Wania nie tylko dogoni swych braci, ale i odnajdzie pióro Żar-ptaka oraz Cud-dziewczynę. Czyta się świetnie – doskonałe
tłumaczenie, sprawne rymy i bajkowa historia zachwyci czytelników pięcioletnich i tych
trochę starszych. Historia na jeden czytelniczy wieczór gwarantująca przyjemne sny.

Nie tak dawno temu Facebook żył przeróżnymi wyznaniami użytkowników: pokaż
nam 10 zdjęć, 10 miejsc, 10 książek, które
zrobiły na tobie największe wrażenie. Ponieważ często bardziej lubię przyglądać się niż

uczestniczyć, postanowiłam pilnie śledzić
przedstawiane przez bliskie mi osoby propozycje. I tak właśnie odkryliśmy „Ronję”
autorstwa Astrid Lindgren. Dla kogo? Dla
wszystkich, choć polecam raczej siedmiolatkom i starszym.
W zamku zbójcy Ma�sa na świat przychodzi zbójnicka córka – Ronja. Odkrywa otaczający ją świat i zamek, wzrastając w przekonaniu, że jest jedynym dzieckiem na
świecie. I wtedy spotyka Birka – syna Borki,
zaciętego wroga swojego ojca. Chłopca
jak ona niepokornego, dzikiego i żądnego
przygód. Chłopca o wielkim sercu, przepełnionego dobrocią i urodzonego w zbójnickim domu. Przeciwko sobie – choć razem,
a może razem – choć przeciw sobie, będą
się spotykać i zacieśniać kiełkującą między
nimi więź. Piękna powieść o dorastaniu
i stawaniu się niezależnym bytem. O czym?
O przyjaźni, o trudnych wyborach, o odcinaniu pępowiny. Sprawdźcie sami…
Tę noc Ronja musiała przeżyć w samotności.
Długo leżała bezsennie, ogarnięta taką nienawiścią do ojca, że aż czuła skurcze serca.
Ale to bardzo trudno nienawidzić kogoś,
kogo się przez wszystkie dni swego życia
tak bardzo kochało. Dlatego ta noc była dla
Ronji najcięższa ze wszystkich.

Podczas lekcji języka polskiego staramy się rozwijać umiejętności twórcze dzieci, zachęcając je m.in. do
poetyckiego ujęcia tematu. A wtedy okazuje się, ile wrażliwości i dojrzałości w postrzeganiu świata potraﬁą
wyrazić nasi uczniowie. Inspiracją do poniższych utworów stały się wiersze „Radość” Ewy Zawistowskiej
i „Noc” Antoniego Wica oraz rysunek satyryczny Zbigniewa Lengrena. Życzymy miłych chwil z lekturą!

Smutek

Popatrz, siostro…
Narysowałam smutek.
Stoi w polu w krótkiej kurtce
I macha rękami.
Mokre liście pokrywają pole.
Pada deszcz, a niebo jest ponure.
Smutek topi się w kałuży i patrzy
Na nas
Zapłakany.
Anna Levrie, kl. 6

Samotność

Popatrz, tato,
Narysowałem samotność.
Stoi sama w pokoju i czeka…
Czeka na przyjaciela,
Na rodzinę.
Stoi samotna i czeka…
Czeka, żeby się z kimś pobawić,
Żeby z kimś porozmawiać.
Czeka z nadzieją, że ktoś przyjdzie.
Stoi i czeka sama w pokoju…
Kacper Paul, kl. 7

Zaciekawienie

Popatrz, mamo!
Narysowałem zaciekawienie.
Podpatruje kolegów
I zastanawia się, czy o nim mówią.
Skrada się do sklepu,
Żeby zobaczyć, co tam jest.
Patrzy na chmury i myśli,
Co jest za nimi.
Otwiera powoli drzwi
Ciekawości.
Filip Bobrowicz

Świt

Przychodzę o wschodzie
I budzę słońce.
Wstają pierwsze kwiaty i zające!
Słyszę śpiewające ptaki,
Jedzące śniadanie dzieciaki.
Marzę o następnym dniu,
Bo moja pora kończy się już…
Zuzana Płonowska, kl. 5

Tęsknota

Mamo… kiedy tata wróci?...
Nieważne… Popatrz,
Narysowałem tęsknotę.
Siedzę całymi dniami w pokoju
I czekam na tatę.
Za oknem deszcz, duży wiatr
I burza
Wyszedłem do sklepu
Po kwiaty dla taty.
Zamyślony czekam, aż on powróci…
Jan Ciszkowski, kl. 6

Smutek

Popatrz, braciszku,
Narysowałam smutek.
Buja się na huśtawce
W żółtym kapturku.
Patrzy na swoje buciki
W smutku.
Pada deszczyk,
Niebo pokryte jest chmurami.
Smutkowi jest zimno,
Ale on o to nie dba.
Huśta się i rozmyśla
Nad wszystkim.
Olivia Zadroga, kl. 7

Ciekawość

Popatrz, babciu,
Narysowałam ciekawość.
Zagląda do kuchni
Przez malutkie drzwi.
I patrzy.
Ale nie potraﬁ dostrzec.
To te zapachy ją zwabiły.
Zapachy, których już tak dawno nie czuła:
Zapach naleśników, ciast, czekolady.
Może zobaczyć tylko parę z piekarnika
I z garnków.
I myśli…
Myśli o wszystkich słodkościach.
Wiktoria Martyna, kl. 6

Świt

Przychodzę tuż po nocy,
Witam się ze słoneczkiem.
Już tu kogut pieje.
Noszę jasną bluzeczkę.
- Niech każdy promyk słońca
Otworzy wam oczęta!
Już słychać ćwierkanie ptaszków,
Które zacznie wasz dzień,
Więc wstańcie z łożeczka!
Nicole Nazaruk, kl. 5

Rozmowa zakochanych

– Popatrz, Piotrku, jakie piękne gwiazdy!
– Chodź, usiądziemy na ławce i sobie na
nie popatrzymy…
– Świetny pomysł! Wzięłam parasolkę,
gdyby zaczęło padać, bo tak mówili
w telewizji.
– Usiądźmy.
– Popatrz, jaka piękna gwiazda, wygląda
jak serce.
– A popatrz, ta gwiazda ma kształt kwiatka. Obydwoje widzimy serce lub kwiatek,
a to tylko gwiazdy. To oznacza, że mamy
bujną wyobraźnię!
– Ale zimno się zrobiło… Chyba będzie padać.
– Poczekaj, dam ci swoją kurtkę.
– Dziękuję!...
– O nie, bardzo chciałbym ci ją dać, ale…
przykleiła się do ławki!
– Co? Jak to „przykleiła się”?!
– To świeżo malowana ławka, nawet wisi tu
taki napis!... Zaraz zadzwonię do kolegi,
on będzie wiedział, co robić.
– Fantastyczny pomysł, a gdzie masz telefon?
– Niestety… w tylnej kieszeni spodni. Będziemy musieli tu zaczekać do rana, aż
zejdą się ludzie i nas odkleją…
– Z tobą zawsze są jakieś problemy!!! I na
dodatek zaczyna padać!...
Magdalena Niemyjska, kl. 6

Prace uczniów Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej

Faceboo k: Szkoła PMK w Brukseli
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W budowaniu relacji biznesowych pomocne są spotkania networkingowe, w których
uczestniczą przedsiębiorcy, by poznać się
i wzajemnie wspierać w swoich działaniach. Jeśli brakuje tego typu spotkań
w naszym miejscu zamieszkania, to ich organizowanie również może być świetnym
pomysłem na biznes.

W walce o swoje marzenia i przywrócenie
wiary w siebie pomaga wsparcie life coacha.
To osoba, która towarzyszy na drodze samorozwoju. Sesje coachingowe – stacjonarne
lub online – są okazją do lepszego poznania
siebie, zrozumienia swoich potrzeb i określenia kierunku działania. Pozwalają odkryć
własną siłę i zacząć realizować cele.

Polki na emigracji również mają
swoje pasje i marzenia. Jednak
często brakuje im odwagi, by je
realizować. Nieznajomość języka,
przepisów, obawa przed formalnościami związanymi z zakładaniem własnej działalności skutecznie blokują w działaniu.
Marząc o otwarciu swojego biznesu, warto szukać organizacji
wspierających w rozwoju kobiety
Ambasadorki "Kobiecego Challenge'u"
na emigracji. Jedną z tego typu
inicjatyw jest projekt „Kobiecy
na emigrację, od samego początku należy
Challenge”, działający na terenie Europy.
starać się normalnie funkcjonować i budoJego założycielka Izabela Tomiczek-Pitlok
wać relacje z ludźmi. Często okazuje się, że
pomaga startującym kobiecym biznesom
tuż obok nas są Polki, które również czują się
w budowaniu marki online. W ramach ofesamotne i zagubione. Brakuje im przyjaciół,
rowanych usług można skorzystać ze wsparznajomych i rozmów w ojczystym języku.
cia graﬁczki, copywriterki i life coach oraz
z promocji w różnych kanałach komunikacji.
Dobrym miejscem do poznawania nowych osób są facebookowe grupy. W grupie „Kobiecy Challenge. Świat Kobiecej
Ogromnie ważną rolę na emigracji odgrywaMocy” gromadzą się Polki z różnych zają relacje. To one sprawiają, że łatwiej nam
kątków świata. Od znajomości online już
odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zamytylko krok do spotkania w realu i nawiązakając się w domu, tworzymy szklaną bańkę,
nia nowych znajomości.
która oddziela nas od świata. Decydując się

Nieustanny rozwój to znak naszych czasów. Tym bardziej że dostęp do wiedzy jest
obecnie tak łatwy, że szkoda z niego nie
skorzystać. Możemy zdobywać ją w dowolnej formie (podcasty, wideo, kursy czy konferencje online) bez wychodzenia z domu.
Rozwijając kompetencje, zwiększamy swoje
szanse na zmianę zawodową i znalezienie
satysfakcjonującej pracy.
Coraz więcej polskich ﬁrm zaczyna działać
poza granicami kraju. Szukając zatrudnienia w swoim zawodzie, warto sprawdzić,
czy ich oddziały nie funkcjonują w naszym
miejscu zamieszkania. Dla wielu pracodawców wchodzących na międzynarodowy rynek będziemy pożądanym pracownikiem.
Naszym atutem jest nie tylko wykształcenie, ale również znajomość języka, kraju
i jego obyczajów.
Każda z nas ma potencjał, ogrom możliwości i tylko jedno życie, by je wykorzystać. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zajrzyj na
www.kobiecychallenge.com . Ambasadorki projektu działają obecnie w siedmiu krajach – Niemczech, Belgii, Holandii, Anglii, Włoszech, Norwegii, Szwecji.
Chcesz dołączyć do ich grona? Napisz na
kobiecychallenge@gmail.com.
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Ekspresja twórcza – to w skrócie kreatywne zajęcia dodatkowe w Polskiej Szkole im.
W. Szymborskiej w Leuven, które uczą nowych umiejętności z różnych dziedzin. Skupiają się na wielokierunkowym rozwoju dzieci
– pobudzają kreatywność i twórcze myślenie,
rozwijają wyobraźnię oraz zdolności motoryczne. Są doskonałym sposobem na rozwijanie fantazji i wyrażanie w pełni swoich emocji.
Pracując z dziećmi, wykorzystujemy ich
naturalną ciekawość poznawania świata –
tego, co, po co i dlaczego się w nim dzieje
oraz jakie zmiany w nim zachodzą. Podczas
zajęć staramy się naprowadzić dzieci na odpowiedzi na nurtujące je pytania. Poprzez
wykorzystanie przeróżnych technik pomagamy uwalniać uczucia, potrzeby i zainteresowania dzieci.
Aktywność ucznia może być kierowana
przez nauczyciela lub całkowicie spontaniczna – wszystko zależy od charakteru
dziecka. Podczas zajęć dodatkowych każde
dziecko może wybrać, jak zinterpretuje ich
temat przewodni. My, jako nauczyciele,
przychodzimy z gotową propozycją pracy
plastycznej lub eksperymentu, biorąc pod
uwagę fakt, że podczas zajęć dziecko może
spontanicznie zmienić technikę wykonywanej pracy, podsuwając swój indywidualny
i kreatywny pomysł.

Wyróżniamy trzy typy aktywności: kierowaną, inspirowaną i spontaniczną – i to właśnie
występowanie ich wszystkich sprzyja rozwijaniu twórczej aktywności. Wiedzę tę sprytnie wykorzystujemy na naszych zajęciach.
Chcemy stymulować różne rodzaje działań
dziecka, czyli poznawanie, używanie i tworzenie, dlatego też każde zajęcia są inne.
Zajęcia w naszej szkole skierowane są do
dzieci od najmłodszych lat (przedszkole
i zerówka) do klas 1–3 i dopasowane do ich
potrzeb i możliwości.
Podczas ekspresji używamy różnych form
plastycznych – od malowania farbami, nitkami i rosnącymi farbami oraz tworzenia
własnych kolaży po tworzenie małych rzeźb
z masy solnej. Proponujemy również inne
prace manualne, które nie tylko rozwijają
dziecięcą wyobraźnię, ale też usprawniają
małą motorykę. Podczas zajęć wykonujemy
także szereg eksperymentów chemicznych,
fizycznych czy kuchennych, budzących ciekawość każdego dziecka.
Jak zajęcia wyglądają w praktyce? Na przykład podczas zajęć o wulkanach dzieci
wykonują doświadczenia pokazujące, jak
wybucha prawdziwy wulkan i jak wygląda
lawa; próbujemy dociec, dlaczego właściwie
istnieją wulkany, i zrozumieć ich budowę.

Przy różnych okazjach i świętach wykonujemy piękne upominki dla najbliższych,
a babcie, dziadkowie i oczywiście rodzice
są zachwyceni własnoręcznie wykonanymi
podarunkami od zdolnych dzieci.
Na naszych zajęciach nie ma barier i twardych
reguł – każde dziecko wyraża siebie, a jak wiadomo, nikt z nas nie jest taki sam. Jedyne, co
podajemy dzieciom, to pomysł – to one zajmują się resztą, a efekty ich pracy są niesamowite. Każde z dzieci może również zaproponować, co chciałoby robić, czego jest ciekawe,
czemu bliżej możemy się przyjrzeć. To właśnie
młody odkrywca jest tutaj najważniejszy.
Przygotowując zajęcia, dokładamy wszelkich starań, aby dzieci wyszły z nich zadowolone i uśmiechnięte – to dla nas najważniejsze, ponieważ tylko wtedy będą czerpać
radość z nauki.
Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć wzbogacają doświadczenia dzieci i poszerzają ich horyzonty. Takie zajęcia są bardzo
ważne dla naszych uczniów, bo dzieci mają
swój czas, w którym mogą odkrywać, eksperymentować, tworzyć i dzięki temu się uczyć.
Po lekcjach w naszej szkole dzieci mają
dużą wiedzę z polskiego, historii i geografii,
a dzięki ekspresji mogą ją jeszcze bardziej
pogłębiać w zupełnie inny sposób i w innych dziedzinach. Oczywiście komunikując
się cały czas po polsku!
Zapraszamy na nasze zajęcia.
Marta Szpindowska
Karolina Bielicka
nauczycielki z Polskiej Szkoły
im. W. Szymborskiej w Leuven
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PRAWO

19 września 2020 r. weszły w życie nowe przepisy polskiego prawa budowlanego wprowadzone ustawą z 13 lutego br. o zmianach w prawie
budowlanym. Konieczność zmian wynikała z problemów inwestorów ze
sprawnym procedowaniem inwestycji budowalnych, a także z potrzeby zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć i ograniczenia biurokracji w toku całego procesu. Wprowadzone zmiany dotyczą
głównie przepisów związanych z projektem budowalnym, pozwoleniami
na budowę, bezpieczeństwem pożarowym i samowolami budowlanymi.
Do jednych z najważniejszych zmian zalicza się zmiana wykazu obiek-

tów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zwolnione z niego zostały m.in. przydomowe tarasy naziemne
o pow. zabudowy do 35 m2. Zmianą objęty został również wykaz robót
budowlanych, które wymagają zgłoszenia. Przede wszystkim zmieniono przesłankę wymogu dokonania zgłoszenia przebudowy przegród
zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Uznano, że wymóg zgłoszenia nie powinien dotyczyć każdego zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, ale jedynie
takiego, które będzie wykraczało poza działkę, na której stoi budynek.
Jeśli zwiększenie oddziaływania mieści się na działce inwestora, znajduje się to poza zakresem kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do położenia instalacji gazowej wystarczające
jest teraz samo zgłoszenie, jednak w tym wypadku trzeba opracować
projekt budowlany.

Wprowadzono nowy katalog obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej przed przystąpieniem do realizacji, a więc zarówno pozwolenia
na budowę, jak i zgłoszenia. Nowością jest też zapis, że obiekty małej
architektury, bez względu na lokalizację, nie wymagają pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia (do tej pory wymagały zgłoszenia, gdy były
w miejscach publicznych).
Zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie
również wymagać budowa instalacji (z wyłączeniem gazowych) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku.
Od 19 września 2020 r. obowiązuje czytelny katalog przypadków, kiedy
nie jest potrzebne pozwolenie na budowę ani zgłoszenie. Przykładowe

budowy niewymagające pozwolenia ani zgłoszenia:

• obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające
zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowe budynki gospodarcze o pow. zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m; suszarnie kontenerowe
o powierzchni zabudowy do 21 m2;
• wiaty o pow. zabudowy do 50 m2 na działce, na której znajduje się
budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba wiat nie może przekraczać dwóch na
każde 1000 m2 powierzchni działki;
• wolnostojące altany o pow. zabudowy do 35 m2, przy czym łączna
ich liczba nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni
działki;
• altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie
z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
• obiekty małej architektury oprócz obiektów małej architektury
w miejscach publicznych;
• ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
• obiekty do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach
geologicznych i pomiarach geodezyjnych.
By przyśpieszyć rozpatrywanie wniosków inwestorów do gmin o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, wprowadzono terminy:
• 14 dni na wydanie ww. warunków przyłączenia dla budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie
zagrodowej;
• 30 dni – w pozostałych przypadkach.
Wprowadzono też wyraźny zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków
technicznych przyłączenia do sieci, a także za ich aktualizację, zmia-

nę lub przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza,
wpięcie go do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, ani za wszelkie inne
zezwolenia z tym związane, które wydaje to przedsiębiorstwo. Opłaty
te są ustanawiane w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków uchwalanym przez radę gminy.

Nowe prawo wprowadza kary pieniężne dla przedsiębiorców zarządzających sieciami technicznymi, którzy opóźniają wydanie warunków
przyłączenia do sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych). Ma to przyśpieszyć ten proces.
Zmianami zostały objęte również przepisy przeciwpożarowe, by
zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych.

Zmiana dotyczy głównie miejsc, w których prowadzona jest działalność
o charakterze rozrywkowym: organizowanie gier lub zabaw, w trakcie
których może być ograniczona możliwość ewakuacji uczestników.
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
- Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
- Ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw,
- www.biznes.gov.pl.
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Covid-19: tymczasowe bezrobocie w celu opieki nad dzieckiem
Rząd belgijski uchwalił nowe prawo do specjalnej formy bezrobocia tymczasowego z powodu zamknięcia ośrodków opiekuńczych lub oświaty w związku z kwarantanną w okresie pandemii koronawirusa. Jest to dodatkowa forma bezrobocia tymczasowego ze względu na siłę wyższą. Prawo to przysługuje w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. i daje możliwość
płatnego okresu opieki nad dzieckiem bez konieczności wykorzystywania na ten cel dni urlopowych. Dotychczas opiekunowie
mogli korzystać w takich sytuacjach ze specjalnego urlopu wychowawczego, ale prawo to przysługiwało tylko do 30 września
2020 r. Nowe prawo pozwoli rodzicom na opiekę nad dziećmi, które nie mogą uczęszczać na zajęcia w związku z zamknięciem
ośrodka nauczania lub opieki w powodu kwarantanny w okresie pandemii.
Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do
tego bezrobocia?
➥ Przysługuje ono pracownikowi zdolnemu do pracy.
➥ Prawo do niego mają opiekunowie dzieci małoletnich lub niepełnosprawnych, pod warunkiem że dziecko zameldowane jest
pod tym samym adresem, co opiekun wnioskujący o to bezrobocie. Wyjątek stanowią opiekunowie dziecka w systemie pieczy naprzemiennej, czyli wychowujący dziecko na zmianę.
➥ Zamknięcie ośrodka oświaty lub wychowawczego spowodowane jest wprowadzeniem środków bezpieczeństwa w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, czyli tzw.
kwarantanną. Prawo to przysługuje również w przypadku tymczasowego zawieszenia zajęć szkolnych w określonej klasie lub
grupie wiekowej, podczas gdy szkoła lub placówka wychowawcza jest dalej otwarta.
➥ Prawo to przysługuje tak długo, jak długo dziecko nie ma możliwości powrotu na zajęcia szkolne lub nie jest zapewniona opieka w jego grupie.

Wysokość zasiłku
➥ Pracownik otrzyma 70% średniego dochodu brutto oraz dodatek dzienny w wysokości 5,63 euro. Dodatek ten przysługuje
tylko w przypadku pracy na cały etat.
➥ Od kwoty brutto będzie odprowadzony podatek w wysokości 15%.
➥ W niektórych sektorach lub przypadkach oprócz tymczasowego zasiłku i dziennego dodatku dla bezrobotnych przysługuje
również specjalne wyrównanie do tego zasiłku.

Jakie kroki musi podjąć pracownik, aby otrzymać ten zasiłek?
Pracownik musi niezwłocznie poinformować pracodawcę o zaistniałej sytuacji – najlepiej poprzez e-mail – oraz przesłać wypełnione specjalne zaświadczenie o zamknięciu placówki szkolno-wycho-

wawczej z powodu koronawirusa. Zaświadczenie to wypełnione
i podpisane jest zarówno przez placówkę, jak i przez pracownika,
oraz musi zawierać informacje o przewidywanym okresie zamknięcia placówki.
Jeśli pracownik nie korzystał jeszcze w okresie pandemii z bezrobocia tymczasowego z powodu siły wyższej – koronawirusa, to musi
złożyć wniosek np. w związku zawodowym ACV lub CSC.
Jeśli przedsiębiorstwo pracownika nie zalicza się do sektora zagrożonego ekonomicznie z powodu pandemii, to również od 1 września 2020 r. pracownik zobowiązany jest do ponownego złożenia
wniosku o bezrobocie z powodu koronawirusa.
Najlepiej zrobić to elektronicznie:
◗ wniosek w języku niderlandzkim: www.hetacv.be/actualiteit/
campagnes/coronavirus-op-het-werk/tijdelijkewerkloosheid
◗ wniosek w języku francuskim: www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire

Jakich procedur musi dopełnić pracodawca?
Jeśli przedsiębiorstwo pracodawcy nie ma statusu przedsiębiorstwa zagrożonego ekonomicznie przez pandemię, to pracodawca
musi złożyć elektroniczny wniosek w instytucji RVA-ONEM. Wniosek ten musi zawierać jako przyczynę opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia placówki szkoleniowo-wychowawczej.
Pracodawca jest obowiązany do dostarczenia do terenowego oddziału RVA-ONEM zaświadczenia, które otrzymał od pracownika,
mówiącego o zamknięciu placówki. Może to zrobić mailowo lub
przez pocztę.
Oprócz tego pracodawca musi dostarczyć pracownikowi specjalną
kartę bezrobocia, tzw. dokument C3.2A, oraz pod koniec miesiąca
dostarczyć raport o godzinach bezrobocia do RVA-ONEM, a w przypadku pierwszego bezrobocia pracownika w okresie pandemii również specjalny raport przyłączenia do tego systemu.
Jeśli przedsiębiorstwo pracodawcy ma status zagrożonego ekonomicznie przez pandemię, to pracodawca nie musi nic zgłaszać, a jedynie pod koniec miesiąca przesłać raport o godzinach bezrobocia
pracownika do RVA-ONEM.
Uwaga: w niektórych przypadkach zasiłek nie zostanie przyznany, np. w przypadku kumulacji z pełną ustawową emeryturą lub
czasem w przypadku kumulacji z dodatkową działalnością gospodarczą.
Więcej informacji można uzyskać, logując się na stronie:
www.hetacv.be lub www.lacsc.be, na której znajdują się również
dane kontaktowe, takie jak adres oraz telefon oddziału lokalnego.
W okresie pandemii nie ma możliwości osobistego kontaktu.
Iwona Cieszyńska
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Na komisji wojskowej pytają poborowego:
- Do you speak English?
- Hee?!
Pytają następnego:
- Do you speak English?
- Hee?!
I następnego:
- Do you speak English?
- Yes, I do.
- Hee?!

•••
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:
- Napisał Pan w swoim CV, że potrafi Pan
szybko liczyć.
- Tak, to prawda.
- 16 x 17?
- 136
- Źle!
- Ale jak szybko...

•••
W małym miasteczku rozmawiają dwie
kobiety:
- Mam kłopot, mąż nie wrócił na noc
z Warszawy, więc wysłałam do pięciu
jego kolegów depeszę z zapytaniem,
czy nocował u nich.
- I co?
- Dostałam pięć odpowiedzi na tak.

•••
Rozmowa kwalifikacyjna:
- Więc, ile ma pan lat?
- 30
- A jak długo pan pracował w poprzedniej
firmie?
- 35 lat
- Jakim cudem?
- Nadgodziny...

•••
Komis samochodowy: po co masz jechać
gdzieś indziej i dać się oszukać? Przyjedź
do nas!

•••
Jaka jest różnica między komputerem
a praniem?
- Inaczej się zawiesza!

•••
Kiedy Blondynka mówi do rzeczy?
- Kiedy stoi przed szafą.
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•••
Rozmowa dwóch kumpli:
- Fajnie jest być bogatym.
- No. Kupiłbym sobie dobrą furę.
- A ja nie jadał obiadów żony.

•••
Rozmawia dwóch kolegów:
- Dotychczas w rozmowach z kobietami
mówiłem, że jestem bogaty i odejmowałem
sobie lat. Teraz to przestaje działać...
- Teraz sobie dodawaj, znowu zacznie...

•••
Kobieta na silowni podnosi sztangę.
- Jeden, dwaaa, ttttrzy, czzzztery, piiiięć..
Zwraca sie do instruktora:
- Może mi Pan pomóc ?
- Sześć

•••
Kobieta gra w kasynie w Las Vegas i kiepsko
jej idzie. Mając ostatnie 100 dolarów
i będąc na skraju rozpaczy, krzyczy:
– Co, do cholery, powinnam teraz zrobić?
Stojący obok niej facet próbuje ją uspokoić
i mówi:
– Nie wiem… Może powinna pani postawić
na liczbę swojego wieku?
I odchodzi. Chwilę potem słyszy odgłosy
wielkiego zamieszania przy stole z ruletką.
Może wygrała! Wraca więc do stołu i toruje
sobie przejście w tłumie. Jest zaskoczony,
widząc, że kobieta leży bezwładnie na
podłodze, a nad nią klęczy krupier.
– Co się stało? – pyta facet – Wszystko z nią
w porządku?
Krupier na to:
– Nie wiem, stary… Postawiła wszystkie
swoje pieniądze na 29, a kiedy padło 36,
padła jak długa na ziemię!

•••
Na zakończenie roku szkolnego dyrektor
zwraca się do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia
i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież.

•••
- Jaka jest pana największa zaleta?
- Ambicja.
- Skontaktujemy się z panem
w poniedziałek.
- Nie trzeba. W poniedziałek już będę miał
pracę.

•••
Infolinia bankowa. Pracownik banku mówi
do klienta:
- W celu uwiarygodnienia poproszę o serię
i numer dowodu osobistego.
- Mojego?
- Jak pan da radę, może być mojego.

•••
Do kancelarii premiera przychodzi na
rozmowę kwalifikacyjną młody człowiek.
Kadrowiec go pyta:
- Tak szczerze, to co pan umie?
- Tak szczerze, to nic
- Niestety, jeśli chodzi o ten zakres
kwalifikacji, to wszystkie stanowiska mamy
obsadzone

•••
Idzie Kowalski przez budowę i niesie worek
cementu na plecach.
Za nim kolega Nowak niesie dwa worki
cementu.
Majster zatrzymuje Kowalskiego i pyta:
- Czemu niesiesz tylko jeden worek
cementu, a Nowak aż dwa?
- Panie majster, bo to leń jest, jemu się nie
chce dwa razy chodzić.

•••
- Coś taka wkurzona?
- Mężowi na urodziny kołowrotek kupiłam
do wędki.
- No to chyba dobrze? Twój stary co
weekend z kolegami przecież na ryby
jeździ. Nie spodobał mu się?
- Gorzej. Zapytał co to jest.

POLSKI SKLEP BUDOWLANY

EMPIRE

OGŁOSZENIA DROBNE
Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres
info@gazetka.be lub SMS-em pod numer 0472 31 44 65.
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

Sprzedam

domowa. Sprzątanie, prasowanie.
T. 0474 132 429
Kobieta szuka pracy przy sprzątaniu,
kilkuletnie doświadczenie.
T. +48 516 180 164
Szukam pracy jako mechanik - spawacz
samochodowy. Okolice Antwerpii.
T. 0466 390 968
Szukam pracy jako mechanik - ślusarz.
Okolice Antwerpii. T. 0466 390 968

Budowlaniec z doświadczeniem
poszukuje pracy, wykonuję wykończenia
wnętrz, transformacje, płytki, parkiety,
malowanie, szpachlowanie, tynki,
konstrukcje, murowanie i wiele innych,
posiadam auto, narzędzia, dokładny,
sumienny, punktualny, bez nałogów.
T. 0483 054 808
Poszukuje pracy jako opiekunka
do dzieci. Posiadam ponad 10-letnie
doświadczenie w pracy z dziećmi (wiek
0-11 lat). Studiowałam pedagogike.
Przez ostatnie kilka lat pracowałam w
żłobku. Pełna dyspozycyjność. Znajomość
j.angielskiego. Prośba o kontakt e-mail:
aleksandra.k88@gmail.com
Szukam pracy w Brussels i okolice jako
szwaczka, z 25-letnim doświadczeniem w
tej branży, odzież, damska i męska, zasłony,
pościel, kontakt: sianamereyta@gmail.com
Szukam pracy jako kierowca kat. B C,
posiadam kartę kierowcy i kod 95 do 2025
r., znam j.francuski, mieszkam w Brukseli.
T. 0032 484 120 989 Sławomir
Jestem młodą, energiczną osobą.
Szukam pracy dorywczej jako pomoc

Mieszkanie: wynajmę
Wynajmę pokój od 1 listopada blisko
metra Bockstael dla osoby niepalącej. T.
0485 418 213
Studio do wynajęcia, sypialnia, kuchnia i
łazienka oraz mezanine. Cena 650€ + woda
i prąd, okolice Vanderkindere, 2 miesiące
gwarancji z meldunkiem. T. 0485 562 370

Mieszkanie: szukam
Szukam mieszkania na terenie Brukseli
(centrum, St.Gilles, Forest), salon, 1 pokój,

@gsmservicebxl

Sprzedam wózek dziecięcy Maxi Cosi 4,
gondola, spacerówka, kolor sparking grey,
stan bardzo bardzo dobry! Cena 500€.
T. 0465 939 375
Sprzedam tanio laptop stan idealny.
T. 0487 439 126
Sprzedam tanio nowe z gwarancją światową luksusowe zegarki damskie i męskie
firmy AVA, Alpha Sierra i Thomas Earnshaw, na gwarancji. T. 0487 439 126
Sprzedam tanio nowy robot kuchenny
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz
bezworkowy. T. 0484 995 220
Sprzedam Ford Transit 330L Eco Blue 2,0,
2017r, przebieg 85.000km, 96kW, czarny,
automatyczna skrzynia biegów (6), duża,
wysoka paka, drabina tylna i relingi na
dachu, stan idealny, serwisowany, wysoki
standart (klimatyzacja, kamery, GPS, ...),
gotowy do zarejestrowania. Cena 15.900€
+ TVA. T. 0476 920 819 (zdjęcia Whattsapp)
Sprzedam łóżko piętrowe na 3 os., metalowe, w idealnym stanie, na dole na materac 1,40m x 2,00m, na górze na materac
0,90m x 2,00m, bez materacy, kupiony za
190€, sprzedam za 95€. T. 0476 920 819

Praca: szukam

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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OGŁOSZENIA DROBNE
kuchnia, łazienka, do 600€, Szymon.
T. 0491 252 994
Spokojna kobieta szuka mieszkania z
meldunkiem, niedrogo. T. 0466 389 933
Kobieta 50 lat z synem 17 lat i kotem,
szuka miaszkania w Brukseli, 1 lub 2 pokoje, kuchnia, cena do max. 700€ z opłatami,
pod koniec lutego 2021. T. 0488 217 675,
0492 155 249

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
ABC Work (licencja nr 12912) – Aktualnie
dla naszych belgijskich partnerów poszukujemy osób do pracy na stanowisku ELEKTRYK. Miejsce pracy: Veurne, Belgia
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia, zatrudnienie
na warunkach belgijskich, premię roczną
– w skali przepracowanego roku 8,33%
rocznych zarobków brutto – pod warunkiem przepracowania 65 dni, możliwość
skorzystania z firmowego zakwaterowania,
zorganizowane dojazdy do pracy, ubezpieczenie zdrowotne, opiekę polskiego
koordynatora, pomoc w załatwianiu formalności związanych z wyjazdem, indywidualnie ustalony termin wyjazdu, premię
za polecenia kandydata do pracy. Zakres
obowiązków: układanie pokryć dachu,
instalowanie kanałów w dachu i rynien,
izolacja dachów zwykłych i spadzistych,
lutowanie cyny, układanie dachówek na
dachach spadzistych, montowanie okien
dachowych. Wymagania: doświadczenie
na ww. stanowisku (min. 4 lata), certyfikat
VCA, komunikatywna znajomość języka an-

70 GAZETKA

gielskiego, własny samochód dostępny na
wyjazd (mile widziany), odpowiedzialność,
dokładność, motywacja do pracy.
Prosimy o wysłanie CV na adres: rekrutacja@abcwork.eu
Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu oraz dołączonych dokumentach przez ABC Work Sp. z o.o. Sp. K., ul.
Terebelska 67a, 21-500 Biała Podlaska,
KRS:0000573024 w celu związanym z
udziałem mojej osoby w niniejszym w
procesie rekrutacyjnym”
SFS International Sp. z o.o. Sp. K. działa
przy międzynarodowych projektach w sektorze technicznym i przemyśle przetwarzającym surowce mięsne. Działamy w takich
krajach jak: Holandia, Belgia, Niemcy,
Polska. Obecnie poszukujemy pracowników
na stanowisko: operator bezpośredniej
skręcarki dwuskrętowej. Miejsce pracy:
Belgia. Opis stanowiska: ładowanie przędzy
do maszyny; zdejmowanie pełnych szpulek;
montaż nici na puste szpulki; naprawianie
zerwanych nici; usuwanie/ rozwiązywanie
węzłów; utrzymywanie miejsca pracy w
czystości; sprawdzanie błędów w różnych
typach przędzy za pomocą światła uv;
naprawa uszkodzonych szpulek; ważenie
szpulek / zwojnic / nici oraz obliczanie wagi
netto. Mile widziane: znajomość języka angielskiego; własny samochód i/ lub prawo
jazdy ( prosze zaznaczyć w CV). Oferujemy:
stabilną i długotrwałą współpracę dla kandydatów spełniających nasze oczekiwania;
bezpłatne zakwaterowanie; ubezpiecznie
Compensa Voyage; atrakcyjne zarobki;
opiekę polskojęzycznego koordynatora na
miejscu. Załatwienie wszelkich formalności przez nasze biuro, które znajduję się
w Polsce. Osoby zainteresowane ofertą

prosimy o przesłanie CV na nasz adres
e-mail:praca@sfsinternational.pl podając
w tytule:operator bezpośredniej skręcarki
dwuskrętowej.
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
SFS International Sp. z o.o. Sp. k moich
danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie spółce SFS International Sp. z o.o. Sp. k. dokumentach,
takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data
urodzenia, dane kontaktowe wskazane w
dokumentach rekrutacyjnych (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail),
wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia,w celu prowadzenia i administrowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi (na rzecz spółki SFS International oraz
kontrahentów współpracujących ze Spółką)
z moim udziałem, w tym na otrzymywanie
informacji o ofertach pracy.
Monterzy fasad, szukamy doświadczonych, ZZP/a1/ gewerba -Belgia –Bruksela.
Umowa - bezpośrednio ze zleceniodawca.
Wymagania- VCA, hoogwerker certyfikat, doświadczenie, własne narzędzia i
transport. Język - angielski, niemiecki lub
niderlandzki poziom komunikatywny, praca
na dłuższy okres. Stawka: 23-25€. Osoby
zainteresowane zapraszam pod numerem
+31 622 818 773 GMGroup east
Praca w Belgii dla operatorów maszyn
produkcyjnych Tielt / Roeselare. Wymagania: doświadczenie, sumienność,
dokładność, elastyczność (również praca
zmianowa / na noce) umiejętność pracy
w zespole, komunikatywna znajomość
angielskiego lub niderlandzkiego. Oferujemy: stabilną pracę na belgijskiej umowie,
możliwość zakwaterowania, ubezpieczenie,
zwrot za dojazd do pracy.
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Kontakt tel. +32 499 88 72 15 lub
martyna.obara@absolutejobs.be
Agencja Zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) poszukuje kierowcy kat. C + E kod
95.
Opis stanowiska: dostarczanie zamówień
samochodem ciężarowym, załadunek i rozładunek towarów, inne zadania z zakresu
logistyki magazynowej. Wymagania: dobra
znajomość języka niderlandzkiego, angielskiego lub francuskiego, własne zakwaterowanie w okolicach Geel, ważne prawo jazdy kat. C + E oraz kod 95, 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 podstawowa ustalana na
podstawie doświadczenia zawodowego,
dodatek dla kierowców 1,51 euro/h netto,
praca na pełen etat (start w godzinach
22:00 – 01:00) umowa belgijska, możliwość

stałego kontraktu. Więcej informacji: +48
570 935 868
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy rekrutacja@kbti.
pl w temacie wpisując kierowca C Geel
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)”.

Nieruchomości
Sprzedam dom mieszkalny o powierzchni
240 m2 (nie licząc powierzchni użytkowej
części podpiwniczonej) usytuowany na
wzniesieniu na działce o powierzchni 1200
m2 z przepięknym widokiem na łąki. Dom
składa się z 3 przestronnych mieszkań
całkowicie od siebie niezależnych z oddziel-

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!

72 GAZETKA

nymi wejściami, ogrzewaniem i wszelkimi
mediami (istnieje możliwość połączenia
mieszkań). Źródłem ogrzewania jest piec
na eko groszek, piec wszystkożerny:) oraz
piec gazowy. Dodatkowo dwa kominki w
tym jeden z rozprowadzeniem ciepła. Dom
posiada na parterze częściowo zadaszony
taras z widokiem na łąki oraz całkowicie
zadaszony taras na piętrze.
Metraż poszczególnych mieszkań: 65 m2
na parterze z wyjściem na taras - widok na
łąki, 60 m2 na piętrze (bez skosów) z wyjściem na taras oraz 115 m2 na parterze (z
wyjściem na taras - widok na łąki ) i piętrze
na poddaszu (z łagodnymi skosami) do
którego prowadzą piękne dębowe schody.
Poziom wykończenia wnętrz zróżnicowany.
Dom znajduje się w miejscowości Dorohucza,25 min. od Lublina. Cena 395 000 zł.
Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia
przylegającej działki o powierzchni 3 300
m2 wraz z budynkiem gospodarczym, cena
225 000 zł, opis: budynek gospodarczy o
powierzchni ok. 260 m2. Wszystkie media.
T. 669 381 343

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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0475 90 33 69
info@invastop.be

0485 47 34 98
www.invastop.be

RONGEURS BLATTES PUNAISES DE LIT FOURMIS MOUSTIQUES GUÊPES FRELONS CHENILLES
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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: genesisbrukseladdaddd@hotmail.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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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. 18.0020.00,
Grupa „Victoria” – niedz. godz. 18.0020.00
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

CENTRUM ANTYPRZEMOCOWE
ELLES POUR ELLES/
KOBIETY DLA KOBIET
„PRZEŁAMAĆ CISZĘ”
tel.+32 466 90 17 02
e-mail: epe.bruksela@gmail.com

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)

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM.J.LELEWELA PRZY AMBASADZIE
RP W BRUKSELI
Adres do korespondencji: rue du Bemel 29,
1150 Woluwe Saint-Pierre
Siedziba szkoły: Bd de la Woluwe 22-24,
1150 Woluwe Saint-Pierre
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

POLSKA SZKOŁA im. MARII
SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LEUVEN
przy Stowarzyszeniu DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0468 485 005, 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.18.0020.00

PUNKT KONSULTACYJNOINFORMACYJNY ANTWERPIA

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

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

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

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

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

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

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

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