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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
stwierdziła rosnącą liczbę zgonów spowodowanych koronawirusem w Europie. W listopadzie zarejestrowano ponad 30 tys.
zgonów. Oznacza to, że co 17 sekund z powodu koronawirusa umiera w Europie jedna
osoba. Hans Kluge, dyrektor europejskiego
oddziału WHO, podkreślił, że obecnych statystyk – 4500 zgonów dziennie – można by
uniknąć dzięki przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz skutecznej walce z dezinformacją oraz błędnymi teoriami. W regionie
europejskim, do którego WHO zalicza ponad 50 państw, dotychczas wystąpiło ponad
17 mln infekcji oraz około 400 tys. powiązanych z nimi zgonów.
•••
Unia Europejska powinna zapewnić państwom członkowskim środki finansowe
tylko pod warunkiem, że ich rządy będą
wdrażały rządy prawa i zasady demokracji.
Takiego zdania jest 72% Polaków oraz 77%
respondentów we wszystkich 27 krajach
Wspólnoty – wynika z badania Eurobarometru wykonanego na zlecenie Komisji Europejskiej.
•••
17 listopada 2019 r. władze Chin odnotowały pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Od tamtej pory zachorowało ponad 62 mln osób, zmarło już 1,5 mln. Liczba
stwierdzonych w Europie zakażeń koronawirusem przekroczyła 17 mln. Oznacza to,
że na naszym kontynencie, zamieszkanym
przez 10% światowej populacji, odnotowano 28% wszystkich dotychczas zarejestrowanych na świecie przypadków zakażeń
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koronawirusem oraz 26% wszystkich zarejestrowanych zgonów z tego powodu.
•••
Aż 92% badanych Polaków nie zgadza się
decyzją TK ws. aborcji. Jednocześnie aż
75% jest zdecydowanie pewnych takiej
opinii. Tylko co dziesiąty czytelnik portalu Onet uważa, że aborcja ze względu na
nieodwracalną chorobę lub uszkodzenie
płodu powinna być zabroniona. Niemal
nikt nie wierzy, że zaostrzenie przepisów
zmniejszy liczbę przeprowadzanych w Polsce aborcji.
•••
Polska jest na ostatnim miejscu w Europie
pod względem dostępności antykoncepcji.
Wskaźnik dostępności wynosi 35,1%. Dla
porównania na Ukrainie to 59,8%, zaś na
Białorusi 44,4%. „Atlas antykoncepcji”, opublikowany już po raz trzeci na zlecenie Europejskiego Forum Parlamentarnego ds. Populacji i Rozwoju (EPF), to interaktywna
mapa 46 europejskich państw, opracowana
przez grupę ekspertów i ekspertek z zakresu
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego.
•••
Pomiędzy marcem a czerwcem br.
w 26 krajach UE, dla których dostępne są
dane, odnotowano o 168 tys. zgonów więcej niż średnio w tym okresie w minionych
latach – wynika z opublikowanych danych
Eurostatu. Szczyt dodatkowych 36 tys. zgonów w porównaniu ze średnią z czterech
lat 2016–2019 nastąpił na przełomie marca i kwietnia. Od początku maja w każdym
tygodniu odnotowywano poniżej 5 tys. dodatkowych zgonów.
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Spośród państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane (wszystkie poza Irlandią), najwięcej dodatkowych zgonów w tym
roku odnotowano w Hiszpanii (48 tys.). Na
drugim miejscu pod tym względem znalazły
się Włochy (46 tys.), potem Francja (30 tys.)
oraz Niemcy i Niderlandy (po około 10 tys.).
W pozostałych 21 państwach członkowskich,
w tym w Polsce, w tym samym okresie odnotowano łącznie 25 tys. dodatkowych zgonów.
W porównaniu z minionymi latami najmocniej śmiertelność w wiosennym szczycie
pandemii wzrosła w Hiszpanii oraz w nieco
mniejszym stopniu w Belgii (ponad dwukrotnie). Ponad 40% dodatkowych zgonów
odnotowano we Włoszech, Holandii, Francji, Luksemburgu, Szwecji i na Cyprze.
•••

67% badanych Polaków uważa, że sprawy
w kraju idą w złą stronę. Pozytywną opinię w tej sprawie ma 19%. Natomiast 73%
ankietowanych negatywnie ocenia stan
polskiej gospodarki, a 21% ma dobrą opinię na ten temat – wynika z listopadowego sondażu Kantar. 53% wskazuje na pogorszenie obecnych warunków życia, przy
czym 17% uważa, że będzie znacznie gorzej,
a zdaniem 36% z nich nastąpi pewne pogorszenie. 7% osób nie ma opinii na ten temat.
•••
„Noszenie maseczek to nie panaceum, ale
gdyby nosiło je 95% ludzi, lockdowny nie
byłyby konieczne” – powiedział regionalny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia
w Europie dr Hans Kluge. W większości krajów Europy odsetek ten mieści się jednak
w granicach 60–70%.

WIADOMOŚCI
Joe Biden nowym prezydentem USA

W wyborach prezydenckich 3 listopada br.
Joe Biden osiągnął 306 głosów elektorskich
i tym samym wygrał z Donaldem Trumpem
(232 głosy). Oficjalnie wybrany na urząd
(jako 46. prezydent) zostanie 14 grudnia
podczas posiedzenia Kolegium Elektorów.
O ostatecznym wyniku zadecydowała wygrana w stanie Pensylwania. Zwycięstwo
Joego Bidena zostało przesądzone w momencie, gdy okazało się, że zdobył tam
więcej głosów, co dało mu 20 dodatkowych głosów elektorskich. W ten sposób
zgromadził w sumie 273 głosy elektorskie
(na 270 wymaganych). Biden zwyciężył też
w Arizonie. To pierwsza wygrana Demokratów w wyborach prezydenckich w tym stanie od 1996 r. i dopiero trzecia od 1948 r.
Dopiero po trzech tygodniach od wyborów prezydenckich administracja Donalda Trumpa udostępniła środki federalne
na objęcie urzędu przez Joego Bidena.
Donald Trump konsekwentnie odmawiał
jednak wyraźnego przyznania się do porażki. Wciąż zapewniał, że wygrał wybory
„dużą przewagą” i udostępniał informacje
o rozmaitych spiskach, które (bez poparcia w dowodach) zakładają istnienie powszechnych oszustw wyborczych. Mimo
tego Biden sformował swoją administrację.
Jej część tworzą byli doradcy prezydenta
Baracka Obamy, jak np. Antony Blinken.

UE – budżet i fundusz odbudowy
Polska i Węgry – jako jedyne kraje członkowskie – zawetowały budżet UE. W związku z tym pozostałe państwa UE nie osiągnęły na wirtualnym szczycie w połowie
listopada jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu UE i decyzji dotyczącej
funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do
środków unijnych z kwestią praworządności. Pozostałe państwa UE poparły rozporządzenie, które przyjęto większością kwalifikowaną państw członkowskich
Zawarte na początku listopada porozumienie między Parlamentem Europejskim i niemiecką prezydencją w Radzie
UE w sprawie powiązania praworządności
z budżetem UE zakłada, że Komisja Europejska będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia pieniędzy
unijnych, np. przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa. Decyzje w tej sprawie
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miałyby podejmować państwa członkowskie większością kwalifikowaną. Tekst rozporządzenia w sprawie uwarunkowania
funduszy unijnych od przestrzegania praworządności został potwierdzony większością kwalifikowaną państw członkowskich
na posiedzeniu ambasadorów państw
członkowskich. Polska i Węgry zagłosowały
przeciw. Rozporządzenie akceptowane jest
kwalifikowaną większością głosów państw
członkowskich, decyzje w kwestii wieloletniego budżetu UE oraz funduszu odbudowy wymagają jednomyślności.
Obecne negocjacje prowadzi prezydencja
niemiecka. Kanclerz Angela Merkel po wideoszczycie UE powiedziała, że trzeba kontynuować rozmowy z Węgrami i Polską.
– Istnieje konsensus w sprawie budżetu UE,
ale nie w sprawie mechanizmu praworządności – podkreśliła. Obiecała, że Niemcy,
które obecnie sprawują prezydencję w UE,
zbadają wszystkie możliwe opcje.

Szczepionki na koronawirusa
Znamy już trzy szczepionki, które przeszły
trzecią fazę badań klinicznych. W listopadzie br. aż trzy firmy poinformowały o sukcesie w zakresie pracy nad szczepionką na
COVID-19: Moderna, Pfizer i AstraZeneca.
Każda z nich wykazuje bardzo wysoką
i obiecującą skuteczność. W przypadku
Moderny jest to 94,5 proc., Pfizera 95 proc.,
zaś AstraZeneca między 62 a 90 proc.
Pfizer i Moderna opracowały szczepionki
na podstawie technologii z wykorzystaniem
matrycowego RNA. AstraZeneca skorzystała z technologii szczepionki wektorowej,
do której stworzenia używa się martwych
komórek niegroźnego dla człowieka adenowirusa pochodzącego od szympansów.
Szczepionka zawiera sekwencje genetyczne
kodujące syntezę białka powierzchniowego
S („kolców”) koronawirusa SARS-CoV-2.
Każda z odkrytych do tej pory szczepionek ma być podawana w dwóch dawkach.
Szczepienie Pfizera zakłada odstęp trzech
tygodni pomiędzy nimi, a odporność ma
pojawić się po około 28 dniach od zaaplikowania pierwszej. Moderna zakłada cztery
tygodnie przerwy między dawkami.
Istotna jest także kwestia przechowywania
specyfiku. Szczepionka Moderny ma być
stabilna w normalnej temperaturze lodówki (między 2 a 8 st. C) przez 30 dni lub do
6 miesięcy w temperaturze -20 st. C. AstraZeneca także nie wymaga bardzo niskich

temperatur. Wystarczy od 2 do 8 st. C przez
co najmniej 6 miesięcy. Produkt opracowany wspólnie przez amerykańską firmę
Pfizer i niemiecką BioNTech wymaga transportu i przechowywania w temperaturze
-70 st. C, typowej dla zim na Antarktydzie.

Szczepionka w Belgii
Prawdopodobnie w 2021 r. w Belgii będzie
dostępnych 5 szczepionek. Dawki zostaną
rozdzielone na dwa kwartały. Będzie można
liczyć na 3 mln dawek w pierwszym kwartale 2021 r. i 11 mln w drugim kwartale.
Wyższa Rada ds. Zdrowia (Conseil supérieur
de la Santé) poinformowała, że planuje zaszczepić na Covid-19 co najmniej 70 proc.
ludności kraju, czyli 8 mln osób.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
4 mln osób (8 mln dawek) w grupach priorytetowych powinny zostać zaszczepione
przed końcem drugiego kwartału 2021 r.
Jako pierwsi szczepionki prawdopodobnie otrzymają pracownicy systemu opieki
zdrowotnej oraz seniorzy od 65. lat i ludzie
z chorobami przewlekłymi, np. z cukrzycą,
nadciśnieniem.
Szczepionki będą w Belgii bezpłatne, a szczepienia nie będą obowiązkowe.

Bruksela – Plaisirs d’Hiver
20. wydanie Plaisirs d’Hiver zostało odwołane z powodu epidemii. Nie odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy, zajęcia rekreacyjne ani imprezy kulturalne.
Szopka i choinka będą tradycyjnie ozdabiać Grand-Place.
Odbędzie się też 8. edycja „Brussels by
Lights”, która oświetli 142 ulice handlowe i drogi przelotowe w centrum miasta.
Dwie instalacje świetlne są dość nietypowe. Łączą w sobie światło, muzykę
i dźwięk. Pierwsza, na Place Fontainas,
powstała w Australii. Les fleurs trompettes (Kwiaty trąbki) to 27 olbrzymich
kwiatów posadzonych w formie dużego
ogrodu na środku placu. Kwiaty zapalają
się, ale przede wszystkim wydają dźwięki
(odgłosy ptaków, dźwięki fletu i klarnetu), kiedy obie stopy stawia się na metalowych płytkach przed każdym kwiatem.
Druga instalacja znajduje się na Place de
la Monnaie, przy wejściu na Rue Neuve.
Jest to dzieło katalońskie w kształcie wielkich czerwonych oświetlonych kulek, które grają melancholijno-kojąco muzykę.

– Zobacz, Staruszku, do czego to doszło,
przez te wirusy to nawet i dzieci w tym roku
na święta nie zobaczymy – powiedziała
Babcia smutnym głosem. W kuchni oprócz
niej był tylko leniwy stary kocur, którego
wszyscy z szacunkiem nazywali Staruszkiem. 24 grudnia w tym roku rzeczywiście
nie zapowiadał się jakoś specjalnie wesoło.
Kot też to wiedział, ale w tej chwili nie miał
ochoty na ckliwe rozmowy z Babunią, jak ją
pieszczotliwie sam nazywał. On też tęsknił
za wrzawą małych ludzików, które ostatnio
nie odwiedzały przytulnego domku Babuni
i Dziadunia. – No właśnie – pomyślał kot –
gdzie jest Dziadunio?
Gdyby tylko kot zechciał na sekundę zostawić swoją miskę i wskoczyć na parapet, zobaczyłby w ogródku postawnego starszego
pana, który właśnie owijał lampkami przyprószone śniegiem drzewko. Ale kot wolał
popijać sobie w spokoju pyszne mleczko.
Dziadek był ostatnio ciągle nie w humorze.
Tak samo jak Babcia liczył na przyjazd dzieci i wnuków, ale oczekiwania okazały się
teraz zbyt wygórowane. – Trzeba na siebie
uważać, święta świętami, ale zdrowie jest
najważniejsze. Zachorować w naszym wieku na coś takiego… Co zrobić, zobaczymy
się, jak wszystko się uspokoi… Staruszkowie bardzo długo rozważali wszystkie za
i przeciw, ale w końcu zdecydowali, że lepiej będzie, jeśli dzieci i wnuki w tym roku
zostaną u siebie.
Mimo wszystko Dziadek i Babcia nie chcieli, żeby jedyną rzeczą unoszącą się w powietrzu w te święta było rozczarowanie,
postanowili więc jak co roku powiesić
lampki w ogródku i na balkonie. Na najwyższym drzewku Dziadek zamontował
dużą gwiazdę, która pięknie wyglądała
w ciemności. Babcia z ciężkim sercem musiała znacznie skrócić tegoroczną listę zakupów, bo byli tylko w trójkę. Do rodziny
wliczali kota, był z nimi przecież od zawsze.
Babcia kończyła właśnie obierać buraki na
barszcz, kiedy do domu wszedł dziadek.
Kobieta słyszała, jak tupał z przekonaniem,
żeby pozbyć się resztek śniegu z butów.
– Całe szczęście, że mamy śnieg w te święta. Chyba bym już całkiem straciła ochotę
na wszystko, jakbym jeszcze błoto wszędzie
musiała oglądać. Powiesiłeś lampki?
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– Tak, tak. Dzieci dzwoniły? – Dziadek zawsze
był ciekaw wiadomości od dzieci, zwłaszcza
teraz, kiedy nie mogli się widywać tak często, jak przed pandemią. Babcia opowiedziała o nowych rysunkach, które przygotowały
wnuki; o tym, że Karol musiał wziąć dyżur za
kolegę i przez to zostanie w pracy dłużej.
Godziny mijały, zapachy unosiły się w całym domu, kot leniuchował przy rozgrzanym kaloryferze, staruszkowie zaglądali do
stojących na stole pudełek i toreb. Babcia
trzymała w ręku małą, ale bardzo piękną
bombkę. Mieli ją, od kiedy pamiętała;
w każde święta wisiała dumnie na jednej
z gałązek i upiększała drzewko. Szklane cacuszko przedstawiało uśmiechniętego różowego pudla z małą białą kokardką pod
szyją. Babcia już dawno nie miała okazji
dokładnie przypatrzeć się nagromadzonym przez lata choinkowym ozdobom.
Święta w ostatnich latach to rejwach,
bieganina i zabawianie dzieci – najpierw
własnych, a potem wnuków. Nie zrozumcie mnie źle, staruszkowie bardzo to lubili
i zawsze z niecierpliwością wyczekiwali
odwiedzin rodziny.
Przez COVID odwiedziny wyglądały jednak w tym roku inaczej – maseczki, żadnych uścisków, odstęp. Babcia i Dziadek
nie mogli ryzykować – nie tylko dlatego,
że sami nie byli już najmłodsi, ale przede
wszystkim ze względu na Kazia. Kazio miał
chore serduszko i każde przeziębienie
mogło się dla niego skończyć w szpitalu.
Wszyscy bardzo martwili się o niego i kiedy przyszło do podjęcia decyzji co z Wigilią, z ciężkim sercem, ale jednogłośnie
zdecydowali, aby nie świętować razem –
lepiej poczekać niż żałować. Trudno, będą
następne okazje do spotkań, jak dobrze
pójdzie, nawet bez maseczki.
Dziadek kupił w tym roku piękną choinkę
w dużej donicy – każdego roku po świętach drzewko lądowało w ogrodzie, gdzie
zapewniało schronienie ptakom i rodzinie
wiewiórek. Dziadkowie zabrali się do ubierania choinki. Ostatni raz robili to wspólnie jeszcze zanim urodziła się Hania. Na
początku byli oboje nieco skwaszeni, ale
zapach piekącego się ciasta i mruczando kolęd w tle szybko ogrzały ich serca.
Wymieniali się wspomnieniami, żartowali, nawet straszliwy wirus został solidnie

obśmiany. Gwar salonu wywabił kota.
Zwierzątko ostrożnie weszło do pomieszczenia i rozejrzało się dookoła: – Hmmm,
nie ma małych ludzi, dlaczego Babunia
i Dziadziuś śmieją się tak głośno? To pewnie na myśl o rybce. Hmmm – pomyślał kot
i usiadł przy jednej z bombek.
Stół wyglądał wspaniale, wszystko pięknie
pachniało. Dziadek miał na sobie koszulę
i krawat, babcia odświętną sukienkę. Odczytali odpowiedni fragment z Pisma, podzielili
się opłatkiem i zjedli barszcz. Życzyli sobie
zdrowia i owocnego przyszłego roku, bez
pandemii i strachu. Starali się, jak mogli, żeby
się nie smucić, ale cieszyć swoją obecnością
– o to przecież chodzi w Wigilię, o radość.
Nagle za oknem mignęły światła samochodów. – A co to? – pomyśleli staruszkowie,
wstali od stołu i wyszli na schody. Było
chłodno, sypał lekki śnieg, świeciły lampki
i niebo iskrzyło się od gwiazd. Na podjeździe stały dwa auta, z których wyszło kilka postaci. Hania z mężem i dzieci, Darek
z rodziną. Wszyscy mimo wszystko jednak
spotkali się pod jasną gwiazdą!
– O mój Boże! – wykrzyknęła Babcia. – A co
wy tu wszyscy robicie?
– Musieliśmy was przecież zobaczyć,
mamo! Skoro nie możemy zjeść razem wigilii, to pomyśleliśmy, że chociaż na dworze
wam pomachamy i złożymy życzenia! – zawołała Hanka, przytulając Kazia.
– Żeby jus nie było baktejji! – zawołał Kazio
z uśmiechem.
– Tak, kochany mój, żeby już sobie poszły
i żebyśmy mogli was znowu przytulić! Wesołych świąt wam wszystkim! – zawołał
Dziadek.
– Wesołych świąt, kochani! – zakrzyknęli
wszyscy razem.
Anna Albingier

Mój dziadek Józef przed wojną mieszkał w Bujnach Szlacheckich,
na wsi położonej w powiecie bełchatowskim, nad rzeką Pilsią. Kiedy wiosną 1945 roku wszedł w życie akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej, dokument oﬁcjalnie kończący II wojnę
światową w Europie, Józef z żoną Martą spakowali manatki na
furmankę i pojechali do Litzmannstadt, dzisiejszej Łodzi.
Łódź to miasto o robotniczych korzeniach. Miasto fabryk i kominów. Wskutek terroru i wysiedleń w latach wojennych liczba
ludności miasta zmalała o ponad połowę. Zniknęli z niego Żydzi,
zamordowani przez Niemców. Sami Niemcy w większości pośpiesznie opuszczali osadę nad rzeką Łódką. W sercu miasta pozostało wiele wolnych mieszkań. Zaraz po zakończeniu II wojny
światowej łódzkie fabryki zostały upaństwowione. Rozpoczął się
wyścig przodowników pracy. Tym trafem Józef znalazł i lokum,
i zajęcie. Kiedy nastała pierwsza Wigilia w powojennej Polsce, mój
dziad nikomu nie szczędził miejsca przy stole.

Tkalnia w jednej z łódzkich fabryk włókienniczych

Moja babcia miała jedenastu
starszych braci. Henryk, Albin,
Cyryl, Felicjan, Stanisław, Tomasz,
Leonard, Bolesław – nie sposób
wszystkich imion wymienić z pamięci. Kiedy jej mąż Józef znalazł
schronienie w odrestaurowanej
przedwojennej kamienicy, nie
posiadała się z radości. Wychowana w spartańskich warunkach
we wsi Sobiepany w powiecie
łaskim, cieszyła się z byle dachu
nad głową. Dziadkowie mieli
jedną izbę połączoną z kuchnią,
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ogrzewaną piecem węglowym. W zimowe noce temperatura spadała do sześciu
stopni. Szczęśliwie, z Bujen zwieźli pierzynę z pierza gęsiego, najważniejszy (jeśli nie
jedyny) element posagu babci. W latach
powojennych pierzyny były najlepszym
i najdroższym okryciem stosowanym w gospodarstwach domowych. Wietrzenie ich
na parapecie okna lub na ogrodzeniu to
jeden z niezapomnianych obrazków wsi
i miasteczek Polski powojennej.
Gdy Józef bielił ściany, łódzkimi ulicami płynęły ścieki. Z fabryk, sklepów, domów. Dziś
trudno znaleźć w Łodzi dom, który nie jest
podłączony do kanalizacji i wodociągów.

Do 1939 roku uzbrojono w kolektory ściekowe zaledwie jedną czwartą ulic i jedynie
16 proc. wszystkich budynków. Problem
budowy studni głębinowych i wodociągów
rozwiązany został dopiero wiele lat po wojnie. Jakie czasy, takie luksusy.
W przędzalni czesankowej, gdzie Marta
i Józef pracowali na trzy zmiany, pośpiech
i warkot maszyn przyprawiał o mdłości.
W magazynach piętrzyły się wielkie stosy
bawełny. W halach produkcyjnych uwijały
się robotnice, a ich ręce migały błyskawicznie i zdecydowanie. W czasie II wojny światowej okupacyjne władze niemieckie przestawiły przedsiębiorstwo na tory produkcji
militarnej. Po ucieczce Niemców maszyny
uruchomili sami robotnicy. Niestety większość automatów zrabowano bądź zniszczono. Proces naprawy i uzupełniania parku
maszynowego trwał długo. Przez dwa lata
po wojnie działały tylko sortownia, pralnia
i dwie czesalnie.

Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia przyszedł do dziadków kościelny
z paraﬁi. Roznosił opłatki – białe dla ludzi,
a niebieskie i różowe – dla zwierząt. Za ten
z ładniejszą dekoracją, przepasany kolorową tasiemką, na której znajdowała się
naklejona gwiazdka, dali większy datek.
Pierwsze powojenne święta zasługiwały na
szlachetną oprawę. Marta wpadła w świąteczną gorączkę. Cichy dotąd dom zamienił
się w stajnię Augiasza. Przesuwała z miejsca na miejsce stół, dwa krzesła, komodę
i skrzynię na bieliznę. Na klepisko wylała
wiadro wody. Gazetą polerowała stare szyby w rozklekotanych drewnianych ramach.
W Wigilię Bożego Narodzenia babcia udekorowała ściany. Wystroiła choinkę, którą
dziadek z rana przywiózł z lasu. A że była
wysoka i wiotka, to zamocował ją na haku
wbitym w suﬁt. Choinkowe łańcuchy zrobiła z papieru i słomek. Mikołaje, które miały
zawisnąć na drzewku, spreparowała z wydmuszek, waty i kolorowej bibuły. Gałązki
ozdobiły również gwiazdy i ciastka upieczone z mąki. Pod drzewko włożyła skromne
prezenty – jabłka, orzechy, wydziergane
na szydełku szaliki i skarpetki. 24 grudnia

Aby rozpocząć wigilijną wieczerzę,
Marta wyszła przed kamienicę –
nerwowo wypatrywała na niebie
pierwszej gwiazdki. Na jej znak
zgromadzono się przy stole. Po
wspólnej modlitwie (za tych, którzy odeszli, i za tych, którzy ocaleli), przełamaniu się opłatkiem
i życzeniach rozpoczęli kolację.
Zgodnie z wigilijną tradycją bracia powstrzymywali się od kłótni
i przebaczali sobie urazy.

Łódź to miasto na styku czterech
kultur – polskiej, niemieckiej, żydowskiej i rosyjskiej. W taki sposób zmieszały się tradycje kulinarne wielu narodowości. Niektóre
nazwy produktów zostały spolszczone, a potrawy mające korzenie
w innych kulturach zostały dostosowane do łódzkich warunków
i realiów ekonomicznych.
Przed laty wieczerza składała się
z nieparzystej liczby dań. Marta i Józef przygotowali tylko trzy.
Wciąż byli na dorobku. Pod obrus
wetknęli sianko – jako pamiątkę po
narodzeniu Pana Jezusa w stajence.
Jedno miejsce przy stole pozostawili wolne – dla nieobecnego członka rodziny lub dla podróżnego. Na
stół wyłożyli duży opłatek wigilijny.
Wystarczyło, aby przełamać się nim
i złożyć życzenia z bliskimi i sąsiadami. Obok świeżo wypieczony bochen chleba i kompot z suszonych
śliwek uzbieranych w ogrodzie sąsiada zza płotu. Nie mogło zabraknąć dania postnego – śledzi podawanych na zimno z ugotowanymi
ziemniakami. „Zupa śledziowa”
lub „śledzie pod pierzynką” często
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metrach kwadratowych, a nie straciła nic ze
swej charyzmy, artyzmu i ekspresji. Pani Zosia, sąsiadka dziadków, po latach opowiadała
mi, że ze swoimi dziećmi przykładali uszy do
ściany i napawali się atmosferą, jaka płynęła
z dziadkowych czterech kątów.

gościły w robotniczych łódzkich domach.
Mocno solone ryby dziadek kupował prosto
z beczki. Patroszył je, usuwał kręgosłup oraz
ości i ściągał skórę. Dalej moczył je w wodzie;
następnie dwie, trzy godziny w mleku, które łagodziło ich zbyt agresywny, ostry smak
i zapach, i dopiero wówczas nadawały się
do dalszej obróbki. Śledzie kroił w dzwonka,
dodawał pokrojoną w kostkę cebulę i jabłka.
W domu Józefa nie mogło zabraknąć kapusty.
Z uwagi na łatwość uprawy biała kapusta była
powszechnie znana na ziemiach województwa łódzkiego i stanowiła jedno z najczęściej spożywanych warzyw. Proste potrawy
z kapusty były podstawowym wyżywieniem
biedniejszych. Zamożniejsi wzbogacali ją dodatkami – pieprzem, kminkiem, podsmażoną
cebulą, suszonymi grzybami – lub okraszali skwarkami. U dziadków podano kapustę
z grochem, doprawioną majerankiem, z dodatkiem cebulki. Stary zwyczaj nakazywał,
aby skosztować każdej potrawy wigilijnej, nawet tej niezbyt lubianej. W ten sposób okazywano szacunek płodom ziemi i pokarmom
z nich przygotowanym. Rodziny dziadków hołdowały tej tradycji na wsiach, więc przeniosły
zwyczaj także do proletariackiej Łodzi.

'

'

Wigilijny wieczór kończył się śpiewaniem.
Marta wyłożyła na stół kantyczkę, którą dostała od swej babki. Była to opasła książeczka, a w niej zbiór kolęd i pastorałek. Wiem,
że wuj Henryk na harmonijce ustnej grał
jak wirtuoz. To pewnie on, ten najstarszy
w rodzinie, zainicjował pierwsze nuty kolędy.
Charakterystyczny dźwięk z harmonijki wydobywa się podczas ruchu powietrza w szczelinach, przy których znajdują się metalowe
blaszki, tzw. języczki. Wprawione w drgania
wydają dźwięki zależne od ich długości. Do
Henryka dołączył Cyryl, z nieodzownym akordeonem guzikowym. Akordeon to rodzaj
harmonii. Instrument z prawej strony ma
guziki, a z lewej akordy. Wuj Albin też miał
talent – głos jak dzwon. Leonard, dziadek
Józef i inni dołączali do tej osobliwej orkiestry, która zdołała pomieścić się na dziesięciu

Łódź jest jednym z niewielu polskich miast,
które może się pochwalić trzema katedrami
– kościołami będącymi siedzibą biskupów. To
świątynie trzech różnych wyznań. Po wybuchu II wojny światowej okupanci zajęli wiele
kościołów, które przekształcili w magazyny.
W samej Łodzi czynnych pozostawiono tylko kilka świątyń. Licznym księżom nakazano
opuszczenie paraﬁi. Niektórych wywieziono
do obozu w Dachau. Z diecezji łódzkiej w wyniku zdarzeń wojennych zginęło 155 księży.
Józef upodobał sobie katedrę pw. św. Stanisława Kostki. Po wybuchu II wojny światowej do jesieni 1941 roku katedra funkcjonowała zwyczajowo. W 1941 roku władze
okupacyjne rozpoczęły politykę prześladowań Kościoła rzymskokatolickiego. Katedrę zamknięto, ograbiono i zamieniono
w składnicę wojskową. Zniszczeniu uległy
witraże; zrabowano największy dzwon katedry – „Zygmunt”. Zrujnowano także pomnik ks. Ignacego Skorupki, stojący przed
katedrą. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej przywrócono katedrę do użytku
sakralnego. Rozpoczął się szereg remontów
– okien, dachu, instalacji elektrycznej, posadzki. Odnowiono ołtarze i meble kościelne. Pierwszym powojennym proboszczem
mianowano ks. Wincentego Burakowskiego.
Pod jego nadzorem świątynia powoli odzyskiwała dawny blask. W grudniu 1945 roku,
około północy, z muzyką na ustach, rodzina
Marty i Józefa poszła na pasterkę, by uroczystą mszą świętą ku chwale Dzieciątka
Jezus zwieńczyć rodzinne spotkanie.
W 2010 roku w całej Łodzi trwała wymiana
tabliczek z nazwami ulic. Kremowe, podłużne
blaszaki, które wisiały na budynkach i ogrodzeniach, miasto postanowiło zastąpić niebieskimi
i brązowymi, wzorowanymi na warszawskich.
Zniszczone oznaczenia łodzianie mogli odebrać na pamiątkę w Urzędzie Miasta. Tablice
wydawane były bezpłatnie. Trzeba było jedynie poświadczyć, że nie zostaną one sprzedane
i posłużą do użytku własnego. Tym sposobem
w moim salonie zawisła „Ulica Braterska”. Co
roku, w święta Bożego Narodzenia, przypomina mi o tym, jak to drzewiej bywało.
Sylwia Znyk

fot. Wikipedia

1945 roku drzwi do mieszkania
Marty i Józefa otwarto na oścież.
Po kolei jedenastu braci babci ze
łzami w oczach witało się z siostrą i szwagrem. Po dziś dzień nie
wiem, skąd znali nowy adres siostry. Zjechali z całej Polski. Z mieścin, w których znaleźli przytulisko
i zarabiali na chleb. Dla każdego
znalazło się miejsce. Dziadek naprędce pozbijał ławki z kawałków
drewna wyrzuconych na ulicę po
rozbiórce sąsiedniej chaty.
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Rok inny niż wszystkie
Rok 2020 nie zaczął się
dobrze. Wybuchł konflikt
pomiędzy Iranem a USA,
Indonezja dotknięta została powodzią, Turcja trzęsieniem ziemi, a Wielka
Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Australia zapłonęła, Jemen ogarnęła wojna domowa, Iran zestrzelił
ukraiński samolot, zabijając
179 osób. W katastrofie prywatnego śmigłowca zginął
jeden z najlepszych koszykarzy w historii, Kobe Bryant,
jego trzynastoletnia córka
oraz siedem innych osób. To
wszystko działo się w pierwszym miesiącu roku.
W lutym nie było lepiej.
W Polsce szalał orkan Sabina, zabijając kilka osób i powodując ogromne straty
materialne. Na Mali, w Nigerii i Pakistanie w atakach
terrorystycznych
zginęło
kilkadziesiąt osób. Te dwa
miesiące stanowiły, jak się
przekonaliśmy w marcu,
wstęp do czegoś, czego nikt
nawet w najczarniejszych
myślach się nie spodziewał.
Zaatakował koronawirus,
zmieniając nasz świat. Nie
udało się tego śmiercionośnego zagrożenia wyeliminować i nadal nie wiadomo,
kogo dotknie i jakie spustoszenia w organizmie poczyni. Walka trwa, oby udało
się ją wygrać.
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PROMYCZKI NADZIEI
W tej smutnej rzeczywistości jak nigdy cieszymy się z dobrych wiadomości. Pożary, które
zaatakowały Australię, objęły lasy deszczowe,
niszcząc ich florę i faunę. Dotychczas takie
kataklizmy zdarzały się głównie na terenach
pokrytych buszem, suchych. Były na tych obszarach zjawiskiem dość naturalnym i często
spotykanym, dzięki czemu wiele roślin nauczyło się walczyć z ich skutkami.
Rośliny, których naturalnym środowiskiem są
lasy deszczowe, takich mechanizmów obronnych nie wykształciły. Nadzieję jednak dają
dane naukowców i obserwacje poczynione
przez samych Australijczyków. Na zdjęciach
udostępnionych przez mieszkańców najmniejszego kontynentu widać, jak natura walczy
z ogromem zniszczeń. Liście i trawy przebijają
się przez warstwy popiołu, zwierzęta powoli
wracają do swoich siedlisk. Wypuszczono na
wolność już wszystkie misie koala, które udało
się uratować z zagrożonych miejsc. Jeden z występujących tylko w Australii gatunków papug,
żałobnica brunatna, był już przed pożarami na
skraju wyginięcia. Płomienie zniszczyły jedną

trzecią gniazd i ograniczyły o ponad połowę
zasoby pożywienia żałobnic. Jak jednak czytamy na stronie WWF, w ocalałych gniazdach
znaleziono dwadzieścioro troje zdrowych piskląt, jest więc szansa na przetrwanie tych wyjątkowych ptaków.

KANAŁY STARSZE NIŻ PIRAMIDY
Pożary odsłoniły także jedną z tajemnic Australii, a mianowicie sieć kanałów wydrążonych przez rdzenny lud Gunditjmara. Cała sieć
jest wyjątkowo rozległa, a wykorzystywana
była m.in. do łapania węgorzy. Do budowy całego układu, pełnego kanałów i zapór, wykorzystywano skały wulkanu, który dziś pozostaje (oby już na zawsze) uśpiony. Kanały powstać
mogły na tym terenie nawet ponad 6600 lat
temu, są więc starsze od egipskich piramid. Archeolodzy już wcześniej wiedzieli o ich istnieniu, jednak dopiero tragiczne pożary sprawiły,
że uzyskano do nich dostęp. Wcześniej również rzadko pojawiały się o nich jakiekolwiek
informacje, przez co zdecydowana większość
mieszkańców stanu Victoria nie miała pojęcia,
co znajduje się tuż obok nich.

z osoby na osobę najczęściej za pośrednictwem wody pitnej.

Wielka Rafa Koralowa, zadziwiający cud
przyrody ciągnący się u wybrzeży Australii, jest ważnym składnikiem ekosystemu.
Od wielu lat interesuje naukowców i jest
gruntowanie badana. Wiemy, że nie jest
w najlepszej kondycji. Za główne czynniki
niosące jej zagrożenie uznaje się zmiany
klimatyczne, spływ powierzchniowy i rozwój wybrzeża, a w dalszej kolejności rybołówstwo i kłusownictwo.

Ćwierć wieku temu polio atakowało tysiące dzieci w Afryce. Nigeria jest ostatnim
krajem afrykańskim, który został uznany
za wolny od tego wirusa. Jeszcze dziesięć
lat temu ponad połowa wszystkich rejestrowanych na świecie przypadków dotyczyła właśnie tego państwa. Dwa z trzech
szczepów wirusa polio zostały całkowicie
wyeliminowane. W Afryce przeciwko polio zaszczepiono ponad 95 proc. populacji,
a w dużej mierze stało się to dzięki pomocy Billa Gatesa, który zaoferował 100 mln
dolarów na program szczepień.

Wydawało się, że australijskie rafy nie
kryją już przed nami żadnych tajemnic.
Jednak okazało się po raz kolejny, że świat
wciąż pełny jest zagadek. 20 października
Falkor, statek badający wody oceaniczne otaczające Australię, odkrył potężną,
wcześniej nieznaną rafę koralową. Rafa
ta jest większa niż Empire State Building
czy dwa Pałace Kultury. Oszacowano, że
sięga 500 metrów wzwyż. Dzięki temu jej
wierzchołek znajduje się zaledwie 40 metrów pod powierzchnią wody. Znajduje się
w pobliżu Wielkiej Rafy Koralowej, ale jest
od niej odłączona. Dotąd odkryto siedem takich przypadków. Ten obszar
jest z nich największy.

Ogniska dzikiego polio nadal są na świecie
obecne – w Pakistanie i Afganistanie. Liczba przypadków zachorowań znacznie się
zmienia. Global Polio Eradication Initiative,
organizacja zajmująca się walką z tą chorobą, podaje, że w 2015 roku w Pakistanie

Pięć dni po odkryciu rafy badacze
wysłali w ten sam rejon swojego podwodnego robota SuBastian, aby się jej dokładnie
przyjrzeć. Wysokiej jakości
dane z kamer SuBastiana
przekazywane były na żywo
na pokład statku i dalej na
YouTube. (Do obejrzenia na
kanale Schmidt Ocean).
Wyprawa statku Falkor to
nie tylko odkrycie nowej
rafy, ale także najdłuższego
na świecie organizmu morskiego, jakim jest 45-metrowy
rurkopław. Oprócz niego udało
się podczas misji badawczej odkryć
także 30 innych, nieznanych dotąd
gatunków zwierząt.

AFRYKA WOLNA OD POLIO
Polio, poliomyelitis, inaczej też choroba
Heinego-Medina (od nazwisk dwóch uczonych, którzy po raz pierwszy ją opisali), to
wirusowa choroba zakaźna, dotykająca zazwyczaj dzieci poniżej piątego roku życia.
W przypadku gdy zaatakowane zostaną
mięśnie oddechowe, może nawet prowadzić do śmierci. Od 5 do 10 proc. chorych
umiera właśnie z tego powodu. Choroba
jest nieuleczalna i może doprowadzić do
trwałego paraliżu dziecka. Przenosi się
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zachorowały 54 osoby, w Afganistanie zaś
20. W roku 2017 zanotowano 8 zachorowań w Pakistanie i 14 w Afganistanie.
W roku 2019 w Pakistanie zachorowało
147 osób, w Afganistanie zaś 29. W bieżącym roku widać, że sytuacja ulega pogorszeniu. Pomiędzy 1 stycznia a 18 sierpnia
w Pakistanie zanotowano 65 zachorowań
(w roku ubiegłym w analogicznym okresie były 53 zachorowania), w Afganistanie
liczba chorych do 18 sierpnia wynosiła
37 osób (13 w roku ubiegłym). Miejmy na-

dzieję, że niedługo uda się polio całkowicie wyeliminować i uchronić dzieci przed
skutkami tej choroby.

PRZYRODA SIĘ ODRADZA
Izolacja to najskuteczniejsza forma walki
z zarazą, dlatego koronawirus zamknął nas
w domach. Czy miejsca dawniej zdominowane przez ludzi opanowała podczas pandemii dzika przyroda? W internecie znaleźć
można mnóstwo zdjęć i filmów potwierdzających tę opinię: krystalicznie czysta
woda w weneckich kanałach, stada dzików
wędrujące po przedmieściach Londynu czy
niezwykłe nagrania pokazujące stosy muszli
na plażach w Karolinie Północnej.
Filipińska wyspa Palawan była zawsze jednym z popularniejszych miejsc wybieranych przez turystów odwiedzających te rejony. W kwietniu tego roku tamtejsze plaże
świeciły jednak, z oczywistych względów,
pustkami. Za to w przybrzeżnej wodzie
zapanował prawdziwy tłok. Pojawiły się
tysiące różowych meduz, niewidzianych
tak blisko plaży od lat. Niezwykłe jest
to, że dopiero kwarantanna i puste
ulice miast skłoniły tak rzadki gatunek do wejścia na terytorium
człowieka.
W Polsce obserwowano spacerujące po lasach łanie,
niedźwiedzie czy rysie. Żubry w Białowieskim Parku
Narodowym mogły swobodnie poruszać się po swoim
domu, nie niepokojone przez
tłumy turystów. Największe
z żyjących w Polsce ropuch,
ropuchy szare, bezpiecznie
odbywały gody i nie ginęły masowo pod kołami samochodów.
Ministerstwo Środowiska w oficjalnym komunikacie stwierdziło, że
natura odetchnęła: „Leśnicy dzielą się
informacjami o napotkanych zwierzętach
i ich zachowaniu, które dziwi najstarszych
stażem pracowników. Odrodziło się prawdziwe leśne życie. (...) Dopiero teraz, gdy
obowiązywał zakaz wstępu do lasu, zobaczyliśmy, ile dotąd traciliśmy”.
Choć więc mijający rok zapisze się w naszej
pamięci w związku z wieloma nieoczekiwanymi i trudnymi wydarzeniami, nie traćmy
nadziei. Mimo wszystkich przytłaczających
wiadomości można bowiem znaleźć także
te dobre – miejmy to w pamięci.
Anna Albingier

fot. Syahir Hakim/Pixabay (koala), Marek Klimek/Studio Corner (jeleń)

NOWA RAFA KORALOWA

Teraz warto zastanowić się nad organizacją samej kolacji, nie możesz przecież wysłać do studiujących poza domem dzieci swojego zdjęcia
na kanapie opatrzonego SMS-em: „Wigilia
odwołana, przez COVID nie można się przemieszczać. Zostańcie na stancji. Miłych świąt,
mama”. A może…? Nie! Nie! Nie! W ten wyjątkowy czas należy walczyć z pokusami, a nie
im ulegać. Najlepszym rozwiązaniem problemu zbyt wielu ludzi w zbyt małym pomieszczeniu jest oczywiście otwarcie wszystkich
okien, żeby żadne wirusy nie chciały zadomowić się u żadnego z naszych gości.

W tym roku pani Corona postanowiła jednak, że tradycje, rytuały i oczekiwania związane z Bożym Narodzeniem należy nieco
odświeżyć i unowocześnić, by nadążały za
jej planami. W czasie dystansu społecznego, maseczek, zakazu zgromadzeń i kwarantanny trzeba być kreatywnym!
Pamiętacie, jak dawno, dawno temu mogliśmy tłoczyć się w kolejkach? Jak wspaniałe było to uczucie, kiedy obcy ludzie
wchodzili ci na plecy, bo nagle też poczuli
nieodpartą ochotę, żeby pogapić się na te
same skarpety w promocji? Kiedy „za rybą”
trzeba było stać godzinę, a do kasy kolejne
dwie! W tłumie, który aż parował (dosłownie i w przenośni) z gorąca i wściekłości, bo
jedna kasa czynna, a siedem zamkniętych?!
Oooooch, wspomnienia.
Jeśli też, jak ja, tęsknisz za przeciskaniem
się w kurtkach przez rozgrzane alejki marketów, spróbuj kupowania online, zwłaszcza na ostatnią chwilę. Zapchane serwery
zapewnią ten sam dreszczyk emocji, co
stara dobra kolejka w Biedronce. Kiedy już
w końcu strona się załaduje, z miejsca obrywasz w twarz ostrzeżeniem o wydłużonym
czasie oczekiwania na wysyłkę, czyż to nie
piękne?! Jak co roku: bożonarodzeniowa
dawka rozczarowań! Godzisz się z możliwością porażki i mimo wszystko postanawiasz
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szukać. „Nie po to czekałam pół godziny, aż
się włączysz, łaskawco, żeby teraz rezygnować!” – pokrzykujesz i przewijasz, przewijasz, szukasz i wypatrujesz, ale wszystko, co
wydaje się godne uwagi, zdobi już czerwony napis: „wyprzedane”.
W nerwach klikasz w pierwszą rzecz, która
jest dostępna. Skarpety w półnagie panie
na motocyklach może nie są oczywistym
pomysłem na prezent dla młodszej siostry,
ale w tej chwili każdy orze, jak może. Kupione, zapłacone, może dojdzie do kwietnia.
Czyż nie było to doskonałe doświadczenie?
Prawie jak w splądrowanym przez kupujących TK Maxx – bierzesz to, co akurat leży
pod ręką i nie jest pogruchotane, i biegniesz do kasy… Ach, wspomnienia…
Ale, ale, nadal nie ma co do gara włożyć
na Wigilię, a przez pracę do sklepu możesz
iść tylko w godzinach dla seniorów? Żaden problem: umawiasz się z babcią albo
z dziadkiem, żeby zrzucili ci z balkonu swoje
lisy i płaszcz, których już nie noszą, bo jak
sama babunia stwierdziła, są dla starych
ludzi, a ona absolutnie stara nie jest. Nie
możesz oczywiście narażać staruszków na
kontakt z patogenami, więc pozostajesz
w bezpiecznej „naziemnej” odległości.
Potem już tylko maska na twarz, czapa naciągnięta na oczy – sukces gwarantowany,
pani w sklepie nigdy cię nie rozpozna.
Zakupy spożywcze masz załatwione. Może
nie są tak spontaniczne i pełne werwy jak
w zeszłym roku (nie zapominaj, że jesteś
incognito!), ale śledzik w lodówce już się
pyszni. Ach, pamiętaj też, żeby wszystko,
co zabierzesz do domu, odstawić na 48-godzinną kwarantannę! Nie po to była ta
męka w babcinych lisach, żeby się na koniec
w domu pochorować!

Jedyne, o co nie musisz się w tym roku martwić, to kłótnie przy kolacji! Otwarte okna,
wiatr, półtora metra odstępu (minimum; jeśli będzie dwa, też się nikomu krzywda nie
stanie) i nakaz noszenia maseczek między
posiłkami zapewnią ci tak niezbędną w tym
czasie dawkę spokoju.
Stoły i krzesła ustawione? Doskonale! Teraz
trzeba zadbać o atmosferę. Oczywiście podczas tych świąt nie może zabraknąć ani lampek, ani choinki, ani odpowiedniej muzyki.
Jeśli szukacie inspiracji, warto zapoznać
się z najnowszą świąteczną płytą z coverami autorstwa DJa KORONusa. Tytuły takie
jak: „Mask Christmas”, „Z kopyta SANEPID
rwie”, „COVID Night”, „Mizerna cicha szczepionka licha” wprowadzą wszystkich w doskonały nastrój.
Oczywiście na kolację prosimy tyko z własnym opłatkiem, a życzenia wykrzykujemy
sobie na odległość. Na stole nie może też
zabraknąć płynu odkażającego, pamiętaj
jednak, żeby stał w pewnym oddaleniu od
domowników, których kusić może intrygujący zapach dobywający się z ﬂaszeczki!
Miejmy nadzieję, że nasz (nie)poradnik
pomoże wam nieco odetchnąć w te święta i spojrzeć na wszystko z dystansem. Nie
wszystko będzie „jak kiedyś”, ale dzięki staraniom nas wszystkich już za rok może być
„normalnie”. Bądźcie ostrożni, zakładajcie
maseczki, myjcie ręce i dbajcie o siebie.
Wesołych świąt!
Anna Albingier

rys. Freepik

Ach, jak pięknie! To znowu TEN czas w roku,
kiedy światełka migocą, „Last Christmas”
rozbrzmiewa w głośnikach, a my wszyscy
przygotowujemy się na bardzo szczególny
wieczór. Świat wygląda wspaniale wieczorami – ubrane choinki, uśmiechnięte mikołaje, pyzate aniołki, śniegu nie ma, bo klimat
się zmienia i Matka Natura nie ma już siły
na biały puch. Szkoda. Ale nie traćmy wiary,
przecież są święta!

Nie zapominaj o odpowiednio dużym odstępie między krzesłami! Jeśli nie masz
możliwości zapewnienia przyjezdnym
przeciągu, pomyśl o wystawieniu stołów
na dworze – miejsca pod dostatkiem,
a i powietrze zdrowe. No chyba że jesteś
w Krakowie, Zakopanem, Wrocławiu albo
na Śląsku – wtedy musisz poprosić gości
o pozostanie w maseczkach, najlepiej takich antysmogowych. Jedzenie zawsze można zapakować i zabrać do domu.
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wiat rosnący wśród zbóż
i uważany przez rolników za szkodliwy chwast. Wesoły znak lata
i wakacji ze względu na żywy kolor całkiem sporych płatków. Kwiat
pamięci i symbol święta niepodległości w wielu krajach europejskich (w Belgii, Wielkiej Brytanii)
i w Ameryce Północnej, a także
oﬁary polskich żołnierzy pod Monte Cassino. Znak firmowy jednej
z wielkich firm kosmetycznych.
Jego nasiona – maleńkie ziarenka
– są popularną posypką na chlebie
i masą w ciastach. Jego mleczko ma
usypiające i halucynogenne właściwości. Mak na trwale jest zapisany
w religii, kulturze i sztuce.

Już od starożytności mak uważany był za
symbol śmierci. Kojarzono go także ze
snem, nocą, zapomnieniem, odurzeniem
i ciszą. Makówki, czyli charakterystyczne
puszki zawierające ziarenka maku, stanowiły atrybut greckich bogów snu i marzeń
sennych: Morfeusza, Hypnosa czy bożka
śmierci – Tanatosa. W mitologii mak wiązano także z boginią ziemi Demeter i jej
córką Korą. Według Owidiusza Kora miała
zbierać maki, gdy została porwana przez
Hadesa. Z kolei Demeter nosiła makowy
wieniec w czasie poszukiwań córki, co miało jej przynieść ulgę w cierpieniu. Makówki
składano w oﬁerze tej bogini jako symbol
odradzającej się ziemi.
Wierzono też, że mak rośnie nad brzegami
rzeki zapomnienia, Lete, która stanowi granicę pomiędzy krainą życia i wiecznego snu.
Porastał zbocza Cypru – wyspy bogini miłości Afrodyty, zaś makówki zdobiły koronę
boga Dionizosa – jako znak odpoczynku po
hucznych zabawach.
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przodków. W ten sposób symbolicznie łączono przeszłość z przyszłością i podkreślano
przemijanie ziemskiego czasu. Mak chronił
także przed duchami i czarownicami.

W starożytnej Grecji napój z niedojrzałych
makówek pili wojownicy, by wzmocnić
swoją odwagę i mieć większą odporność
na ból. Według legend chrześcijańskich
kwiaty maku wyrosły w miejscach, gdzie
spadły krople krwi ukrzyżowanego Chrystusa. W średniowieczu wyciąg z maku był
składnikiem teriaku – cudownej mikstury
przeciwko wszystkim chorobom.
Na zachodzie Europy czerwone maki są
związane ze śmiercią, pamięcią i pocieszeniem, zaś na Dalekim Wschodzie – z sukcesem i miłością. Białe maki symbolizują
wszędzie spokojny wypoczynek, sen i śmierć.
Różowe, niebieskie lub ﬁoletowe symbolizują natomiast wyobraźnię, luksus i sukces.

W słowiańskiej tradycji ludowej mak odgrywał bardzo ważną rolę w obrzędowości pogrzebowej jako roślina pozwalająca na przekroczenie granicy między życiem i śmiercią.
Od dawna wiedziano, że ma działanie usypiające i narkotyczne, co w ludowej tradycji
wiązało go ze śmiercią. Dlatego bardzo długo
potrawy z jego dodatkiem – takie jak kluski,
makuchy czy kutię – spożywano w czasie
styp pogrzebowych oraz chrztu obrzędowego. Silne wywary sporządzano tylko w określonym czasie i celu – wykorzystywano je
podczas obrzędów związanych z kultem

Na Rusi jego ziarna wkładano do kieszeni zmarłych i obsypywano nim groby tych,
których podejrzewano o wampiryzm. Z kolei obsianie makiem granicy pola miało zabezpieczać gospodarstwo przed zarazą,
a obsypanie ziarenkami obejścia w dzień św.
Łucji i Bożego Narodzenia – chroniło ludzi
i zwierzęta przed odwiedzinami zmarłych.
Rozsypywano mnóstwo makowych ziarenek
przy cmentarzach i domach, by błąkające się
duchy zająć ich liczeniem aż do świtu. W ten
sprytny sposób chciano uniemożliwić im
wejście do mieszkań i straszenie żywych.
Zawarte w makówkach liczne nasiona symbolizowały płodność, mnogość, bezlik. Stąd
też wziął się zwyczaj obsypywania makiem
panny młodej. Zaś w wigilię św. Andrzeja,
czyli podczas andrzejek, z liczby ziaren odczytywano, jak długo będzie trwać czas staropanieństwa i oceniano szanse na przyszłe
zamążpójście. Niezamężne dziewczyny tarły
mak na Wigilię, aby rychło wyjść za mąż.

Tradycja nakazuje, by jedna z polskich
potraw wigilijnych zawierała mak. Zwykle był to deser – różny w zależności od
regionu Polski. W Galicji jadano struclę
z makiem. Na Śląsku czy w Zagłębiu –
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makówki. Tę tradycyjną potrawę wigilijną
przygotowuje się z maku, bułek lub chałki,
mleka, masła i miodu z dodatkiem suszonych owoców. Podobne do niej są makiełki
jadane w Poznańskiem, tylko bułkę zastępuje makaron. Z Kresów pochodzi kutia,
czyli połączenie pszenicy i maku z bakaliami. Na Mazowszu jadano tłuczone ziemniaki z makiem. Bardzo popularne były także
łamańce z makiem czy kluski z makiem –
popularne w Wielkopolsce, na Podlasiu i na
Podkarpaciu. Dziś często na stołach gości
raczej kupny niż robiony własnoręcznie makowiec, choć w wielu rodzinach kultywuje
się i odtwarza stare przepisy na regionalne
dania. Także i w innych krajach ciasto z makiem było obowiązkową świąteczną potrawą – na przykład w Anglii.
A przecież Wigilia Bożego Narodzenia była
kiedyś traktowana jako wieczerza zaduszkowa. Spożycie maku wiązało się z przekroczeniem granicy między życiem a śmiercią, światem zmarłych i żywych. Było to symboliczne
przenikanie się rzeczywistości doczesnej z zaświatami. Jako symbol dobra i pomyślności
mak był nieodzownym składnikiem każdej
Wigilii. A jako symbol płodności miał przynieść dostatek ludziom na cały przyszły rok.
Na Lubelszczyźnie pieczono też specjalne
ciasto na Wszystkich Świętych, zwane marchwiakiem. Był to słodki pieróg z nadzieniem
marchewkowo-makowym. Gospodynie z Kąkolewnicy takimi pierogami obdarowywały
ubogich gromadzących się przy kościołach
i na cmentarzach.

Ze względu na swoje działanie narkotyczne i usypiające mak wykorzystywano też
w medycynie. Napar z płatków stosowano
na uśmierzanie różnego typu bólów – gardła,
głowy, układu moczowego, jelit. Wywary
makowe zalecano w leczeniu podagry i bezsenności. Ukojenie i spokojny sen miało zapewnić nawet samo włożenie liści maku pod
poduszkę. Przy czym przestrzegano przed
zbyt częstym przyjmowaniem preparatów
na bazie maku, bo występujące w nim substancje z grupy opioidów mogły powodować
nie tylko nadmierną wesołość, ale i znacznie
poważniejsze konsekwencje – ociężałość, lenistwo, tępość zmysłów i ospałość.
Obecnie z maku produkuje się leki o działaniu uspokajającym i łagodzącym silny ból.
W wyciśniętym z maku soku mlecznym
(zwanym opium) znajduje się uśmierzająca
ból morfina. Ten silny środek przeciwbólo-
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wy stosuje się w łagodzeniu ciężkich stanów
choroby nowotworowej. Morfina ma działanie narkotyczne – powoduje niekorzystne
zmiany w psychice i silnie uzależnia, dlatego
jest stosowana tylko na zalecenie lekarza.
Inny składnik mleczka makowego – kodeina
– stosuje się w lekach łagodzących objawy
suchego kaszlu oraz w lekach zmniejszających nadpobudliwość, natomiast papaweryna działa łagodząco w przypadku ataków
kolki wątrobowej.
Z maku produkuje się kosmetyki do cery
delikatnej i wrażliwej. Ekstrakt z płatków
tej rośliny stanowi cenny składnik płynów
do płukania jamy ustnej oraz płynów do
higieny intymnej ze względu na dużą zawartość śluzu.

Jadalne nasiona zawiera odmiana zwana
makiem lekarskim. Ma on jasnofioletowe
płatki i rodzi szare lub niebieskawe ziarenka.
To właśnie one nadają się do spożycia. Mak
zazwyczaj stosowano do posypywania chleba oraz jako masę do ciast. Wytłaczano też
z niego olej – chętnie stosowano go w czasach staropolskich, natomiast współcześnie
jest mało popularny, a szkoda. Kwasy zawarte w oleju makowym przeciwdziałają chorobom wieńcowym, miażdżycy, zmniejszają
tendencję do wytwarzania się złogów żółciowych, poprawiają stan zdrowotny włosów
i paznokci, łagodzą objawy trądziku i chorób
skóry. Warto dodawać go do sałatek, gdyż
zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe
omega-3 i omega-6. Rzadko spotykany jest
z kolei mak biały. Ma on delikatny smak i jest
wykorzystywany do produkcji tradycyjnych
rogali świętomarcińskich.
Choć w maku wykorzystywanym w kuchni
znajduje się niewiele toksycznych alkaloidów i opiatów, to spożywany w większych
ilościach może odurzać i działać jak narkotyk.
Ostatnio we Francji pojawiły się obawy, czy
aby mak zjadany w chlebie i ciastach nie miał
niekorzystnego wpływu na zdrowie. Zdarzyły
się bowiem sytuacje, że niektóre osoby miały
zbyt wysokie stężenie opiatów we krwi, choć
nie przyjmowały żadnych leków ani narkotyków. Winnym okazał się mak na skórce chleba z kanapki zjadanej w porze lunchu.

Normalnie mak nie jest szkodliwy, wręcz przeciwnie – zawiera witaminę B i wapń. Przemysłowe procesy jego przetwarzania, czyli mycie,
namaczanie, mielenie i gotowanie, pozwalają
zmniejszyć obecność alkaloidów do 90 proc.
Pojawiający się w sprzedaży zanieczyszczony
mak to najprawdopodobniej wynik nieodpowiedniego sposobu zbioru, kiedy to niebezpieczne związki przenikają z torebki makowej
do ziarenek. Na wszelki wypadek doradza się
więc niespożywanie dużych ilości maku, gdyż
może to prowadzić do wymiotów, problemów
z oddychaniem, migren czy nudności. Spożywanie nieskażonego maku nie jest groźne dla
zdrowia. W Belgii nie odnotowano żadnego
takiego przypadku. Odpowiednie inspekcje
będą teraz lepiej kontrolować sprzedawców
i produkty z makiem, by chronić przed zatruciem makiem mogącym mieć w swoim składzie podwyższony poziom morfiny.

Dziś praktycznie niemożliwe jest doświadczenie halucynogennych czy usypiających
właściwości maku. Odmiany tego typu, czyli
jednoroczny mak lekarski Papaver somniferum, zostały wycofane z hodowli roślin
w Polsce. Ścisłe procedury prawne wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
a także trudności związane z samą hodowlą
maku, sprawiają, że w naszym kraju nie ma
wielu plantatorów. W 2005 r. postanowiono przeciwdziałać narkomanii i ograniczyć
możliwość nielegalnej produkcji opium,
czyli zagęszczonego soku maku lekarskiego,
oraz rodzimego wynalazku – „kompotu”,
więc uprawę maku poddano ścisłej kontroli.
Wszystkie etapy hodowli tej rośliny – wybór
miejsca i areału, wysiew nasion, pielęgnacja
rośliny, zbiór – podlegają szczegółowej weryfikacji. Resztki roślin są komisyjnie niszczone.
W 2016 r. mak lekarski zasiało jedynie 116 producentów na obszarze ponad 151 ha, gdyż
trzeba otrzymać oficjalne zezwolenie na
uprawę. Uprawa maku lekarskiego może być
prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Wyjątkiem od tej zasady jest odmiana zwana
makiem niskomorfinowym, która może być
uprawiana wyłącznie do celów spożywczych
i nasiennictwa. Przepisy te w praktyce doprowadziły do zaniku upraw w Polsce. Dziś
mak importujemy z Czech i Francji, bo tam
przepisy dotyczące jego uprawy są bardziej
liberalne. Podobnie jest w Anglii, gdzie może
być hodowany w przydomowych ogródkach.
Sylwia Maj
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Na

PLaNszówki

Kolejne święta przed nami – już Wielkanoc zaskoczyła
większość z nas w domach, teraz także Boże Narodzenie
zapowiada się tylko w gronie najbliższych. Wielu z nas ma
już wiele „domowych” aktywności za sobą, począwszy od
remontów, przez oglądanie seriali, skończywszy na eksperymentach w kuchni. Na ten trudny zimowy czas warto
zaplanować coś, czego do tej pory mogliśmy jeszcze nie praktywkować. Jedną z możliwości są gry planszowe. Jest ich dziś tak wiele, że na pewno każdy znajdzie dla siebie coś nowego, aktywizującego i sprawiającego dużo frajdy. A taki „staromodny” prezent pod choinkę może się okazać strzałem w dziesiątkę
dla całych rodzin i pozwoli odkryć czar Bożego Narodzenia w odmienny niż zazwyczaj sposób.

Gry planszowe pojawiły się tak dawno,
że ich genezę ustalają archeologowie
z całego świata. Prawdopodobnie najstarszą była Królewska Gra z Ur powstała blisko 5 tys. lat temu w starożytnej
Mezopotamii. Najstarszy fizyczny ślad
tej gry, znaleziony w grobowcach, pochodzi z 2600 r. p.n.e. Starożytni Egipcjanie również lubili gry towrzyskie,
a co ciekawe – nie grali w nie tylko faraonowie, ale również zwykli obywatele,
w tym ci z najniższej klasy społecznej.
Na przykład Ramzes II czy Nefertari
grali w Senet, natomiast ich robotnicy – w Mehen. W starożytnym Rzymie
popularną rozrywką była gra dwunastu
oznaczeń (Ludus duodecim Scripto-

rum), która przez tysiąclecia przybierała
coraz to nowe formy. Od niej wywodzi
się m.in. popularna Tabula Lusoria czy
Backgammon.
Przez stulecia rozmaite gry planszowe
towarzyszyły ludziom na całym świecie,
wypełniając ich wolny czas. W każdej
kulturze można znaleźć ślad takich gier.
Niektóre ich formy są dziś zaskakujące,
inne dość zbieżne ze współczesnymi planszówkami. Pod koniec XX w. gry planszowe uległy, jak wszystko, globalizacji, ułatwiając nam dostęp do najróżniejszych
odmian. Jednocześnie powstała niemała
konkurencja dla planszówek – gry elektroniczne. Na jakiś czas zepchnęły one
tradycyjne rozrywki na dalszy plan, dając
zupełnie inne możliwości i wrażenia. Powoli jednak staromodne gry wracają do

wieczory

STArOŻYTNe INSPIrAcJe

zimowE
łask, a nadchodzący zimowo-świąteczny czas może być
doskonałą okazją do przypomnienia sobie gier klasycznych, jak i nowoczesnych,
których nie brak na sklepowych (i wirtualnych) półkach.

DLA SzCzĘŚLiWeGo
DUCHA

Gry towarzyskie, w tym planszówki, mają wiele zalet. W czasach
wzmożonej izolacji społecznej… pomogą
nam zachować zdrowie psychiczne w dobrej kondycji. Wpływają pozytywnie na
samopoczucie. Warunek jest jeden – nie
gramy na śmierć i życie, tylko dla przyjemności, i jesteśmy otwarci na skrajne
emocje, także na porażkę. Są osoby, dla
których liczy się tylko wygrana, ale frustracje i zacięcie mogą popsuć zabawę
wszystkim. Lepiej grać dla samej gry –
i pozostać dzięki temu są zdrowszym.

Planszówkami przeganiamy nudę. Sięgamy po rozrywkę, która dostarcza
nam powodów do śmiechu, wymusza
pozytywne interakcje z drugim człowiekiem, uwalnia endorfiny. Dzięki grom
zacieśniamy więzi i lepiej poznajemy
bliskie nam osoby, bo skupiamy na nich
więcej uwagi niż zazwyczaj. Gry łączą
pokolenia – wiele planszówek przeznaczonych jest dla wszystkich, a proste formuły powodują, że i najmłodsi,
i najstarsi są w stanie grać z satysfakcją.
Przeganiają stres, koją nerwy, relaksują,
pozwalają wrzucić na luz. Z jednej strony pomagają zapomnieć o codziennych
problemach, z drugiej – ćwiczyć pamięć
i umysł, bo musimy zapamiętać wiele reguł. Poprawiają komunikację i jasność wyrażania myśli.
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Gry planszowe także uczą. O świecie,
o regułach w nim panujących, o nas
samych, o innych. Wpływają na pozytywny rozwój dzieci, ale stymulują też
intelekt dorosłych, zmuszając do analizy konkretnych sytuacji i do logicznego
zachowania. Wymagają podporządkowania się regułom. Wspomagają koncentrację, myślenie strategiczne, spostrzegawczość, wyobraźnię. Zmuszają
do analizy sytuacji i wyciągania wniosków. Rozwijają zainteresowania. Inspirują. Wywołują emocje i wymuszają
panowanie nad nimi. Pomagają poznać
samego siebie. Dają satysfakcję. Uczą
akceptowania porażki.

OD CHIŃCZYKA
PO PANDEMIĘ
Gier planszowych jest mnóstwo. Wybór spośród tej różnorodności jest niezwykle trudny, dlatego jeśli do tej pory
nie byliśmy miłośnikami tej rozrywki,
skorzystajmy z klasycznych i kultowych
propozycji, na których kształtowały się
pokolenia. Na początek będzie dobry
chińczyk, bo jest chyba najprostszy –
rzut kostką posuwa gracza do przodu,
a kto pierwszy u celu, ten lepszy. Warcaby są dość szybką grą dla dwóch osób,
w przeciwieństwie do szachów, które
wymagają o wiele więcej analitycznego
zaangażowania i myślenia strategicznego. Bardzo popularny był niegdyś
Eurobiznes, dzisiaj znany pod nazwą
Monopoly – gra ta od dekad uczyła kolejne pokolenia zasad, które są wyjściową dla wielu innych gier planszowych.
Scrabble to planszówka dla miłośników
języka, którzy uwielbiają zabawy słowami – jednak niejed-

nokrotnie świetnie odnajdują się w niej
gramatyczni sceptycy. Ryzyko to jedna
z pierwszych gier, w której zdobywanie
władzy nad światem wymagało przede
wszystkim mistrzowskiej strategii. Grzybobranie zaś to kultowa gra dla najmłodszych graczy.
Z nowszych propozycji godne uwagi są
na pewno takie gry jak Osadnicy z Catanu, a także Carcassone – gry strategiczne, które rozwijają wyobraźnię przestrzenną i zmuszają do przewidywania
ruchów przeciwnika. Transformacja
Marsa brzmi dość kosmicznie, jednak
gwarantuje świetną rozrywkę dla graczy
w różnym wieku. Dixit natomiast rozwija wyobraźnię, wymagając od graczy
opowiadania własnych historii na podstawie wylosowanych kart. Ego polecana jest dla osób mających dystans do
siebie – można się z niej wiele dowiedzieć nie tylko o najbliższych, ale także
o tym, co oni myślą o nas. Splendor jest
prosty w formie, ale oferuje wiele możliwości, bo można kreować w nim różne
postaci. Wsiąść do pociągu to również
prosta gra, która była wielokrotnie nagradzana i jest jedną z popularniejszych
pozycji w rankingach. Gierki małżeńskie oferują prócz świetnej zabawy mistrzowskie ilustracje Andrzeja Mleczki.
A emocje na czasie gwarantuje Pandemia, która oczywiście dzisiaj znajduje
się w czołówce najlepszych gier i naprawdę potrafi wciągnąć na długi czas.
Uzupełnieniem typowo planszowych
rozrywek mogą być: karciane uno, tradycyjne statki, domino i memory, nieśmiertelne kalambury, wieża Jenga,
a nawet aktywizujący ruchowo Twister.

ROZRYWKA DLA KAŻDEGO
Oferta gier planszowych i im podobnych
jest dziś tak bogata, że bez wątpienia
każdy znajdzie coś dla siebie i swoich
najbliższych. Gry towarzyskie, a szczególnie planszowe, nie wymagają spełniania jakichś określonych warunków. Na
rynku znajdziemy gry dla singli, dla par,
dla kilku osób, dla maluszków i staruszków, dla analityków i humanistów, dla
całych rodzin, dla miłośników przyrody,
historii czy popkultury… Tak naprawdę
jednak liczy się prostota – plansza, kilka
pionków, jakaś kostka i czas start!
Prawdą jest, że producenci gier prześcigają się dzisiaj w pomysłach, oferując
co rusz specjalne karty, kości, dodatki,
aktualizacje, rozszerzenia, wizualizacje… Od czasu do czasu pojawiają się
prawdziwe perełki. Warto też sięgać po
klasyczne propozycje – nawet jeśli już
nam się kiedyś przejadły, to dziś mogą
smakować zupełnie inaczej, przywołując jednocześnie dawne wspomnienia
i emocje.
Planszówki zazwyczaj nie rujnują nam
kieszeni. Przywoitą rozrywkę możemy
zafundować sobie już za parę euro, a za
kilkadziesiąt – kompletny, rozbudowany zestaw, który posłuży przez długie
lata i stanie się wielorazową rozrywką
dla wielu pokoleń. Planszówki potrafią jednak skraść nam niepostrzeżenie
morze czasu – zdarza się oczywiście,
że na grę możemy przeznaczyć kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, częstsze są
jednak sytuacje, że partyjki kończą się
późną nocą, a nawet wczesnym rankiem. W normalniejszych czasach takie
gry mogą wzbogacać także nasze życie
towarzyskie – coraz częściej organizowano w ostatnich latach wieczorki
z planszówkami, targi, festiwale, konwenty, zawody, konferencje. Dziś ten
etap mamy jeszcze dość daleko przed
sobą, więc na razie – ćwiczmy umiejętności w gronie najbliższych
w długie zimowe wieczory,
starając się czerpać jak
najwięcej korzyści ze
wspólnie spędzonego czasu.
Ewelina Wolna-Olczak
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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.

Prezent powitalny od 01/01/2021 - Nowość*
Prezent rekomendacyjny od 01/01/2021 - Nowość*
*Więcej informacji w biurach Magabel

Rejoignez-nous
sur notre page Facebook

www.facebook.com/magabelteam

Wesołych
Świąt!

Wszystkim Współpracownikom,
Klientom i Przyjaciołom życzymy
pełnych miłości i spokoju Świąt
Bożego Narodzenia, a także wielu
sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku!
Życzy Ekipa Magabel

Kochani Współpracownicy!
Wielu z Was jest z nami od początku
założenia naszej firmy. Z tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim Współpracownikom, z ponad 10-letnim stażem i tym,
którzy dołączyli do nas później.
Dziękujemy przede wszystkim za zaufanie,
którym nas darzycie! To dzięki Waszej
nieocenionej pracy i lojalności nasza firma
działa do dziś. Jednogłośnie możemy
powiedzieć, że jesteśmy “zwycięzcami”
i że to nasz wspólny sukces!
Dziękujemy!

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

Mądrzejsi ode mnie napisali, że nieśmiałość to
termin, który oznacza
z jednej strony stan emocjonalny bliski lękowi
społecznemu, a z drugiej
– cechę osobowości. Innymi słowy, nieśmiałość
można rozumieć dwojako: jako onieśmielenie,
które zdarza się od czasu do czasu każdemu
z nas, lub też jako mniej
lub bardziej stałą cechę,
która ujawnia się w rozmaitych życiowych sytuacjach społecznych.

„Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. To
prawda niepotrzebna wcale mi” – grały mi
w uszach słowa piosenki Bogusława Meca.
Jednak sprowokowana opinią znajomej zza
ściany, zaczęłam drążyć temat. Nieśmiała,
czyli jaka? Dzika, pierzchliwa, spłoszona?
Zahukana, nieobyta? A może introwertyczna, małomówna, cicha? Czy raczej
skromna, powściągliwa i ostrożna? Można
mówić o nieśmiałości w odniesieniu do kogoś lękliwego. Można nazwać nieśmiałym
człowieka ascetycznego lub pokornego.
Albo kogoś wstydliwego, z wyczuwalną
niepewnością w głosie. Przyjęło się, że
określenie „nieśmiały” odbieramy pejoratywnie. Tymczasem ma ono tyle barw, ile
jest osób z nieśmiałością.
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Różne sytuacje mają różną moc pobudzania onieśmielenia jako reakcji emocjonalnej, która odczuwana jest najsilniej
w interakcji z ludźmi obcymi. Wywołują ją
z reguły kontakty wymagające zachowań
asertywnych lub sytuacje oceny społecznej (wystąpienia, negocjacje, rozmowy
wstępne). Być nieśmiałym znaczy więc być
trudnym w kontakcie z powodu bojaźliwości, ostrożności lub nieufności. Dodatkowo,
ze względu na czas trwania nieśmiałości
wyróżnia się stan przejściowy, sytuacyjny
i chroniczny. U jednych nieśmiałość wyraża się poprzez incydentalne uczucie skrępowania, a u innych wyzwala ekstremalną,
przewlekłą nerwicę.
Współczesne definicje określają nieśmiałość jako złożony zespół objawów, bez ściśle
sprecyzowanych ram. Wiąże się on bowiem
z zaburzeniami w zakresie sfery behawioralnej (np. niepodejmowanie działania,
które mogłoby podlegać ocenie), emocjonalno-motywacyjnej (uczucie zażenowania,
zakłopotania, często też lęku), poznawczej
(koncentracja na przeżywanych symptomach i zewnętrznych objawach), jak i samoorientacyjnej. Przeżywaniu nieśmiałości
często towarzyszą objawy somatyczne – na-

pięcie mięśniowe, trudności mowy i oddychania, bladnięcie, czerwienienie się, pocenie, suchość w ustach, przyspieszone tętno,
ucisk w żołądku, drżenie, pocenie się.

Już plemiona – grupy spokrewnionych rodów, wywodzące się od wspólnego przodka – zamieszkiwały jeden obszar i połączone były więziami społecznymi oraz
ekonomicznymi. Zatem od dawien dawna
człowiek zmuszony był do ekspozycji społecznej, nawiązywania nowych znajomości
i do wchodzenia w interakcje z innymi. Tak
długa i bogata historia ewolucji relacji międzyludzkich nie wpłynęła jednak globalnie
na ukształtowanie cech charakteru czy zachowań, które ułatwiłyby dialog.
Każdy, nawet ten o narcystycznej naturze,
przegląda się w oczach drugiego człowieka.
Nie owijajmy w bawełnę – zależy nam na
zrobieniu dobrego wrażenia. Sęk w tym, że
nieśmiałość nie pozwala na zaspokojenie tej
potrzeby. Osoba nieśmiała (jakiekolwiek kierowałyby nią pobudki) wycofuje się bezsze-

lestnie. Ścisza głos lub milknie dokumentnie.
W tej bierności dopada ją zażenowanie, skrępowanie, a często i strach. Zamiast przeć do
przodu, potyka się o swoje słabości. Z bitwy,
która dla obserwatorów byłaby jedynie mało
znaczącą wymianą zdań, wychodzi z niskim
poczuciem własnej wartości; z przekonaniem
o porażce i kompromitacji. I choć z ust interlokutora nie padła żadna opinia, ocena czy
komentarz, z góry zakłada swój nieuchronny
upadek. Nieśmiałość jest problemem psychicznym i może okaleczyć człowieka w takim
samym stopniu, jak kalectwo fizyczne.

Nieśmiałość dokucza jak źle zrośnięta kość,
która stale daje o sobie znać. Utrudnia poznawanie nowych osób, wadzi w wyrażaniu
własnej opinii, paraliżuje pozytywne myślenie, nie pozwala dostrzec swoich mocnych
stron i wpływa na zubożenie relacji. Poza
tym hamuje podejmowanie aktywności,
a więc każdy potencjał dusi w zarodku.
Nie pociesza mnie opinia psychologów, że
nie ma jednorodnej teorii ujmującej przyczyny występowania nieśmiałości. Upatrują
je w uwarunkowaniach biologicznych, osobowościowych, jak również we wpływach
środowiska rodzinnego. Prawdopodobnie
są one złożone i skorelowane. Idąc tym tokiem rozumowania, nie ma jednej metody,
by nieśmiałość pokonać.
Aby nauczyć się pływać, nie ma co skakać
z miejsca na głęboką wodę. Aby pokonać
nieśmiałość, nie należy więc rzucać się w wir
spotkań towarzyskich. Po pierwsze, wszystkie lęki należy oswajać metodą małych
kroczków. Nieśmiałość rodzi się w dzieciństwie. Wprowadzając dziecko w wąskie grono, trzeba przyzwyczajać je do podejmowa-

nia kontaktów z innymi. Za pierwszym razem
przywita się z nowymi towarzyszami, za drugim wtrąci trzy grosze do rozmowy, a za trzecim zaproponuje następne spotkanie. Stopniowanie trudności pozwoli nacieszyć się
małymi sukcesami. Chwal je na potęgę. Za
każdym słowem stoi niewyobrażalny wysiłek.
Po drugie, należy stwarzać okazje do występów publicznych poza gronem domowników
– babcia, dziadek, wujek, ciocia to wspaniała publiczność, która zawsze żywo zareaguje
owacją na stojąco. Po trzecie, warto ćwiczyć
zachowania prospołeczne w domowym zaciszu, poprzez zabawę lalkami „w sklep” czy
„w szkołę”. Bo niby skąd maluch ma wiedzieć, w jaki sposób powinna przebiegać
rozmowa? Po czwarte, warto zdradzić swoje
tajemnice, opowiadając dziecku o swoich
trudnościach w kontaktach z rówieśnikami lub osobami spoza grona znajomych. To
prawda, podczas pierwszej akademii szkolnej odjęło ci mowę i zaliczyłeś bezdech. Ba,
nie dalej jak wczoraj czułeś ucisk w żołądku
i zbladłeś jak płótno, kiedy szef poprosił cię
znienacka o zabranie głosu. Jednak nieśmiałość nie skazuje cię na marazm czy zgryzoty. Przeciwnie, zagrzewa do walki. Po piąte,
wszystkie porady dla nieśmiałego dziecka
pasują jak ulał do nieśmiałego dorosłego.

W dzieciństwie, podobnie jak moja córka,
brylowałam w domowym salonie. Byłam
chodzącą kopalnią przyśpiewek i fraszek. Na
imieninach u cioci z rzadka dawałam dojść
do głosu dorosłym, wspinając się na taboret, który miał udawać scenę. Wujek Janusz
skłonny był mi płacić, abym choć na chwilę
zamilkła. Tymczasem na forum publicznym
niechętnie pchałam się na afisz. Nie paraliżował mnie paniczny strach przed odrzuceniem (aplauz bliskich dostatecznie karmił

moje ego), ale przed atakiem wolałam obczaić konkurencję. Inna sprawa, że tłum, gwar,
ścisk i rejwach budziły we mnie stan bliski
klaustrofobii. Do dziś przestymulowanie
rozdrażnia mnie i powoduje napięcie. Hałas
mnie boli; moje dzieci również. „Gena nie
wydłubiesz” – podsumowała moja mama.
Nieśmiałość najczęściej bywa mylona z introwersją oraz ponadprzeciętną wrażliwością. Zachowanie bywa łudząco podobne
– przyjęcie pozycji poza epicentrum, obserwacja w miejsce działania, małomówność zamiast argumentowania. Tymczasem
przyczyny tych postaw są zgoła różne. Gdy
muzyka podrywa do tańca, osoba nieśmiała
rezygnuje z zabawy, by nie dać plamy (choćby nawet takty radowały jej serce). Osoba
introwertyczna odwraca się na pięcie, bo
takie harce nie są w jej guście. Natomiast
osoba wysoko wrażliwa zrezygnuje z figli,
aby uchronić się przed storpedowaniem
bodźcami, a także by dać sobie czas na
przemyślenie ewentualnego działania.
I tu pojawia się pułapka. Zbyt pobieżne i stereotypowe używanie epitetów może mieć
opłakane skutki. Nieśmiałość może zostać
niejako wywołana przez otoczenie. Przypinanie łatki osoby nieśmiałej bywa samospełniającą się przepowiednią. Jeśli wmówisz
dziecku, że jest nygusem, z pewnością wychowasz nygusa na własnej piersi. Z całym
wachlarzem emocji, zachowań i adekwatną samooceną. Jeśli powtórzysz mu wielokrotnie, że jest nieśmiałe, przyjmie to za
pewnik. Dziecko buduje wiedzę o sobie na
fundamentach, które wznoszą jego bliscy –
opiniach, komentarzach, uwagach, gestach.
Zanim nazwiesz kogoś nieśmiałym, zastanów
się, czy aby na pewno jego postawa wynika
ze strachu. Albo zamilknij na wieki.
„Przezwyciężając nieśmiałość, sławimy
samo życie, odkrywamy w sobie zdolność
do kochania i energię życiową, której dawniej nie mieliśmy odwagi dostrzec. Takie odkrycie w nas samych, w naszych dzieciach,
partnerach, przyjaciołach warte jest każdego wysiłku” – napisał amerykański psycholog Philip G. Zimbardo. 14 stycznia obchodzimy Dzień Osób Nieśmiałych (i Ukrytej
Miłości). Z badań wynika, że aż 93 proc. ludzi co najmniej kilka razy w życiu doświadczyło silnego uczucia nieśmiałości. Nie ma
więc co się wstydzić, Droga Sąsiadko!
Sylwia Znyk
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kupujmy
lokalnie

Wzrost zainteresowania lokalnymi sklepami widoczny był już wcześniej.
Zmiana stylu życia na zdrowszy, na przykład wyprawa na zakupy pieszo lub
rowerem zamiast samochodem, wraz z modą na zero waste skutkowała przeniesieniem się części klientów z supermarketów do małych sklepików. Obostrzenia związane z pandemią sprawiły zaś, że konsumenci zaczęli zaopatrywać
się w osiedlowych sklepach i pozostali ich klientami.

ZAKUPOWY PATRIOTYZM
IM BLIŻEJ, TYM LEPIEJ
Robienie zakupów w najbliższej okolicy
było dla wielu z nas pewnym przymusem.
Okazało się jednak, że epidemia przyczyniła się do trwałej zmiany w nawykach
zakupowych. Zaczęliśmy kupować lokalnie
i u lokalnych producentów. I nadal chcemy to robić, by wspierać niezależne, małe
sklepy. Jako klienci osiedlowych sklepów
chwalimy sobie oszczędność czasu i dostępność towarów. Nie bez znaczenia jest przyjazna atmosfera i bezpośredniość kameralnych kontaktów, skutkująca możliwością
zamówienia czy odłożenia wybranego produktu. Inne zalety to świeżość artykułów
i ich lokalne pochodzenie. Klienci doceniają
też indywidualność oraz swojskość sklepu.
Nawet małe sklepy zaczęły oferować
programy lojalnościowe, możliwość zamówienia towarów przez internet i dostawy
prosto do mieszkania. Wielu klientów –
trochę z konieczności – odkryło w bliskiej
okolicy sklepy i firmy usługowe, o których
istnieniu nie mieli pojęcia. Największe ożywienie odczuły piekarnie i sklepy spożywcze oraz owocowo-warzywne. Także klienci restauracji i kafejek deklarują powrót
do nich po ich otwarciu, by pomóc im
wrócić do normalnego funkcjonowania
i zwiększyć obroty. Na razie kupują w nich
jedzenie na wynos, traktując to jako akt
solidarności. Ponadto lokalni przedsiębiorcy starali się pomagać innym – osobom
starszym, medykom, ludziom będącym
na kwarantannie. Zamówienia mogli oni
składać telefonicznie lub przez internet,
a dostawę otrzymywali do mieszkania.
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Według badań firmy doradczej Deloitte aż
53 proc. Polaków jest gotowych kupić produkty lokalne, nawet jeśli w ofercie sklepu
znajdą się towary tańsze, zagraniczne.
Epidemia koronawirusa zmienia przyzwyczajenia Polaków – dany produkt jest tym
atrakcyjniejszy, im bliżej miejsca zamieszkania został wyprodukowany. Eksperci
podkreślają, że ten trend będzie coraz
silniejszy. Ludzie preferują towary i usługi
pochodzące z ich własnego kraju. Szczególnie wrażliwe są na to osoby, które kupując,
myślą o ochronie środowiska, a więc wybierają produkty, które w jak najmniejszym
stopniu szkodzą naturze.
W Belgii także widoczne jest takie patriotyczne nastawienie. 100 % made in
Anderlecht to pomysł sklepu, w którym
można kupić towary wyprodukowane na
terenie tej gminy. Znajdziemy tam warzywa i owoce z pobliskiej farmy Le champ
de Chaudron. Są one nie tylko lokalne, ale
i sezonowe – w październiku kupimy dynie,
a nie truskawki. W ofercie sklepu jest także
regionalne piwo, herbaty ziołowe, ubrania
dziecięce szyte przez tutejszą stylistkę czy
nawet produkty z wełny owiec pasących
się przed szpitalem Érasme. Dostawy do
belgijskich domów zwiększyły istniejące
platformy typu eFarmz czy La Ruche qui
dit Qui, które oferują świeże owoce i warzywa, mięso i nabiał oraz miód – produkty
wytwarzane przez lokalnych rolników i hodowców, a nie na skalę przemysłową.

PLATFORMY ZAKUPOWE
ONLINE
Ze względu na lockdown wiele sklepów
z odzieżą i dekoracjami wnętrz zostało

zamkniętych. A okresy przed wielkimi
świętymi – Wielkanocą i Bożym Narodzeniem – to czas ich największych utargów.
Wsparcie sprzedawców, właścicieli i wytwórców poprzez umożliwienie im sprzedaży towarów pomimo fizycznego zamknięcia sklepów to cel inicjatywy pod nazwą
Les e-shopes belges. Stoi za nią trzech
przedsiębiorców – ich pomysłem jest
stworzenie platformy, na której klienci
mają dostęp do 450 sklepów i małych
firm. Są to najczęściej małe, rodzinne firmy i sklepy oferujące towary według własnych pomysłów i koncepcji. Wśród dostępnych kategorii jest żywność, moda,
kosmetyki, produkty dla dzieci, dekoracje
czy towary typu zero waste. Platforma ta
to wygodne narzędzie do znalezienia potrzebnej rzeczy lub ciekawego prezentu,
ale także sposób na odkrycie lokalnych
marek i producentów blisko naszego
miejsca zamieszkania.
#Wspieramy Lokalny Biznes – to z kolei polska baza sklepów „nieżywnościowych”. Za
pomocą jednego kliknięcia można poznać
ofertę tych sklepów, godziny otwarcia,
szczegóły oferowanych usług, dane kontaktowe. Wśród krajowych towarów i usług
możemy znaleźć niebanalne, przyjazne
naturze ubrania, biżuterię, wyposażenie
domu, w tym dekoracje świąteczne, a także
mnóstwo oryginalnych prezentów.
W obecnej sytuacji mniejszych lub większych
obostrzeń związanych z epidemią zyskują
narodowe marki i produkty od lokalnych
dostawców. Zakupy robi się rzadziej, ale za
to kupuje się na zapas, więc obroty małych
sklepów wzrosły. Kupując lokalnie wpieramy
ludzi, wśród których żyjemy.
Sylwia Maj

Historia prawa aborcyjnego w Polsce ma
kilkadziesiąt lat. Na początku nie było ono
restrykcyjne. W PRL-u Polki mogły przerwać ciążę w kilku przypadkach, m.in. ze
względu na trudną sytuację życiową. Z nastaniem nowego ustroju kobiety utraciły
to prawo – najpierw wprowadzono obowiązkowe konsultacje psychologiczne, następnie zapisy w kodeksie etyki lekarskiej,
a w końcu wykreślono „ciężką sytuację życiową” jako możliwy powód aborcji.

Pod koniec października Trybunał Konstytucyjny wydał
orzeczenie, w którym zakazuje aborcji ze względu na
wady płodu. Orzeczenia jeszcze nie opublikowano, a już
wywołało ono burzę. Protest
przeciwko decyzji TK stopniowo rozszerzał się na inne
dysfunkcje współczesnej Polski i dzisiaj krzyczący tłum
nie domaga się już tylko dopuszczenia aborcji w praktyce dla potrzebujących kobiet,
ale także wielu innych praw,
których dzisiejszy ustrój Polski nie gwarantuje.
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Aborcja od tego czasu, czyli od 1993 r.,
była tzw. kompromisem pomiędzy Kościołem i polską władzą. Dopuszczano
ją tylko w trzech przypadkach: gdy ciąża
była zagrożeniem dla zdrowia lub życia
kobiety, gdy była wynikiem gwałtu lub
innego czynu zabronionego oraz gdy istniało duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej
jego życiu. Zmiana w prawie aborcyjnym
już w latach 90. wywołała dość liczne
protesty, których efektem była chwilowa
liberalizacja prawa w 1996 r. Szybko jednak powrócono do kompromisu, a nawet
wsparto go dodatkowymi obostrzeniami:
trudnościami w dostępie do pigułki wczesnoporonnej lub klauzulą sumienia, która
pozwalała lekarzom odmówić wykonania
zabiegu ze względu na swoje przekonania. Samo znalezienie szpitala, w którym
można było dokonać aborcji, okazało się
ogromnym problemem.

Salwador, Nikaragua, Gwatemala, Chile,
Watykan, Dominikana oraz Malta – oto
krótka lista państw, w których aborcja jest
całkowicie zakazana. Oznacza to, że w tych
krajach nie można absolutnie przerwać
ciąży nawet wówczas, gdy śmierć matki
jest pewna. Całkowita delegalizacja aborcji
przechodzi do historii – większość państw
Trzeciego Świata i rozwijających się zaczyna
stopniowo korzystać ze środków antykoncepcyjnych, a w ślad za tym wprowadza się
powoli legalizację zabiegów aborcyjnych
w określonych prawem przypadkach.
Wśród krajów Unii Europejskiej całkowity
zakaz aborcji obowiązuje tylko na Malcie.
Większość krajów członkowskich dopuszcza aborcję „na życzenie” w pierwszym
trymestrze ciąży. Poza Maltą najostrzejsze
prawo ma Irlandia i Polska – nie można
tam wykonać aborcji „na życzenie”, ale
w sąsiednich krajach jest ona legalna. Najmniej restrykcyjne prawo aborcyjne ma
Szwecja i Holandia.

W październiku br. uniemożliwiono aborcję
ze względu na nieodwracalne uszkodzenia
lub nieuleczalną chorobę płodu. Jest to
ewenement na skalę nie tylko europejską,
ale i światową.

Różnica między liczbą aborcji w Europie
Wschodniej (43 zabiegi na 1000 kobiet
w wieku reprodukcyjnym) i Zachodniej
(zaledwie 12 zabiegów) jest ewidentna.
Dowodzi to, że niechcianych ciąż w krajach
wysoko rozwiniętych jest znacznie mniej
i rzadziej kończą się one przerwaniem. Istnieje tam edukacja seksualna, a kobiety
mają dostęp do środków antykoncepcyjnych i tabletek „dzień po”. Jeśli zaś zdecydują się na urodzenie niepełnosprawnego
dziecka, oferowane są im różne formy pomocy – np. w Holandii dzięki dużej i realnej
pomocy ze strony państwa od kilku lat rodzi
się więcej dzieci niepełnosprawnych.

Rocznie zachodzi w ciążę około 210 mln
kobiet. 40 proc. ciąż jest nie tylko nieplanowanych, ale i niechcianych. Według
Światowej Organizacji Zdrowia rocznie
wykonuje się ponad 50 mln aborcji (to
prawie 25 proc. wszystkich ciąż). Statystyki mogą być zaniżone ze względu na niemożność zbadania wszystkich „podziemnych” czy farmakologicznych przypadków
usuwania ciąży.

Oficjalne polskie statystyki od kilku lat
utrzymują się prawie na tym samym poziomie. Według nich w 2019 r. przeprowadzono w Polsce około 1110 aborcji,
z czego około 1070 z powodu ciężkich
lub nieodwracalnych wad płodu. Z pozostałych 40 przyczyną większości było
zagrożenie życia kobiety. Zaledwie kilka
dotyczyło czynu zabronionego – co wynika z pokracznego prawa i opieszałości
prokuratury, ponieważ do wykonania
zabiegu niezbędne jest oświadczenie, że
ciąża była wynikiem gwałtu.
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Okazuje się bowiem, że w Polsce tak naprawdę usuwanych jest około 150 tys. ciąż
(czasem mowa nawet o 200 tys.). Dzieje
się to nielegalnie, niekiedy przy użyciu ryzykownych domowych sposobów, czasem
tylko w nielicznych miejscach wspierających
zrozpaczone kobiety pomimo odgórnego
zakazu. Większość jednak wykonywana jest
w profesjonalnych warunkach, w krajach sąsiedzkich, w których aborcja na życzenie jest
legalna, przeprowadzana przez fachowy personel. Pacjentki mają możliwość otrzymania
wsparcia psychologicznego, a do kliniki często mogą przyjechać z osobą towarzyszącą.
W dodatku taki zabieg jest w zasięgu finansowym klasy średniej, nawet jeśli doliczymy
wyjazd za granicę. Dlatego nadzieje władz,
że poprzez wprowadzanie zakazu zmuszą Polki do rodzenia dzieci, nie mają szans na ziszczenie – wzmogą tylko zjawisko nielegalnej,
ryzykownej aborcji lub wyjazdów za granicę
w celach „medycznych”.

Polki, Polacy, ale także obywatele z całego
świata z przerażeniem spoglądają na ograniczanie praw człowieka, które urzeczywistnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
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Oburzenie, które zagrzmiało w całej Polsce,
nie wynika jednak tylko z niezgody na ograniczanie praw kobiet. Wzmaga je beznadziejna sytuacja rodzin, które borykają się
z posiadaniem, wychowaniem i utrzymaniem osoby niepełnosprawnej. Realia są
przerażające – bo tak naprawdę rodzinom
z niepełnosprawnymi dziećmi nie pomaga
się prawie w ogóle. Prawo chce nakazać
kobietom rodzić takie dzieci, ale potem zostawia je samym sobie. W niektórych krajach Europy Zachodniej osoby sprawujące
opiekę nad niepełnosprawnymi członkami
rodziny otrzymują ogromne wsparcie – nie
tylko pieniężne, ale i w formie świadczeń
zdrowotnych, w tym rehabilitacji, dodatkowej codziennej opieki, dostępu do integracyjnych placówek edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i innych. Dzięki temu
kobiety decydujące się na urodzenie niepełnosprawnego dziecka nie zostają same
– otrzymują realną pomoc. Co więcej, częściej się na to decydują, mimo że nie zmusza ich do tego prawo.

Ogólnospołeczne oburzenie ma jeszcze
kolejną przyczynę, która wręcz rozwścieczyła Polaków. Orzeczenie TK pojawiło się
w czasie gwałtownie rozwijającej się pandemii, kiedy wprowadzane były coraz to
poważniejsze restrykcje, takie jak np. zakaz
zgromadzeń, zamknięcie wielu instytucji
i przedsiębiorstw czy wprowadzenie na-

uki zdalnej. Już w 2016 r. rząd próbował
uprawomocnić dokładnie takie same zapisy w konstytucji, ale tłum licznie i długo
protestujących zatrzymał zapędy władzy.
Teraz po raz kolejny rząd wyciągnął z szafy
uwłaczający kobietom projekt – i to w czasach, gdy boimy się kulminacji epidemii,
bo grozi ona zapaścią służby zdrowia. To
był cios poniżej pasa. Polacy powiedzieli
wielomilionowym głosem: dość. Wyszli na
ulice miast całej Polski, przeklinali ze złości,
wyrażali swój sprzeciw wobec nieludzkiej
polityki władzy, wobec podupadających
struktur wolnego państwa, wobec aktualnej katastrofy służby zdrowia.
Protest przeciwko wprowadzeniu ograniczeń w prawie aborcyjnym przełożył się na
protest przeciwko arogancji władzy. Postulaty, które od obywateli zebrał Strajk Kobiet
(oficjalny organizator protestów), dotyczą
rozmaitych dziedzin życia społecznego
i gospodarczego, które władza ignoruje lub
celowo przekształca pod swoje partyjne
i ideologiczne cele. Wśród postulatów znajdziemy trzynaście zakresów tematycznych:
o LGBT (i ich prawach w polskiej rzeczywistości), o świeckim (a nie kościelnym) państwie, o służbie publicznej (nie partyjnej),
o wskrzeszeniu instytucji rzecznika praw
obywatelskich i praw dzieci, o poprawie
kondycji NFZ (działającego i dostępnego dla
każdego), o edukacji na miarę współczesności (w tym seksualnej i bez źle pojętej martyrologii), o przeciwstawianiu się ruchom
faszystowskim, o prawach pracowników
(pozbycie się umów śmieciowych), o walce
o czystą Polskę (dziś i jutro), o przywrócenie
sprawnie działających oddziałów psychiatrycznych (w tym dziecięcych!), o prawdziwe wsparcie osób z niepełnosprawnościami
i o wolne, niezależne media.
Pandemiczne strajki stały się ruchem obywateli, którzy dosadnie wyrazili swoje niezadowolenie z dzisiejszej Polski i kierunku
jej rozwoju. Pretekstem tego wybuchu
gniewu było naruszenie kompromisu aborcyjnego i chociaż jest to sprawa najwyższej
wagi, to w całej walce chodzi o coś więcej.
Nie wiemy jeszcze, dokąd nas to zaprowadzi jako naród. Czy na powrót w objęcia
demokracji i poszanowania praw człowieka,
czy do prawicowego totalitaryzmu…
Ewelina Wolna-Olczak

fot. Ogólnopolski Strajk Kobiet (FB)

Po wprowadzeniu zakazu aborcji ze względu
na wady lub uszkodzenia płodu legalnych
aborcji będzie w Polsce kilkadziesiąt rocznie. Jednocześnie nastąpi rozkwit podziemia
aborcyjnego oraz zagranicznych klinik aborcyjnych świadczących usługi dla Polek.

Z impetem wybuchł głos pełen emocji, prostych środków wyrazu, złości i... strachu.
Sprzeciw zabrzmiał w obronie kobiet, które
zostaną zmuszone do rodzenia śmiertelnie
chorych dzieci. Kobiet, które będą musiały
donosić skazaną na porażkę ciążę i patrzeć
na umierające w męczarniach dziecko.
Kobiet, których zdrowie psychiczne może
zostać zniszczone na długie lata, bo nie poradzą sobie z traumą, na którą zostały skazane. To oburzenie wyraża jednak przede
wszystkim złość, że kobiety nie mają prawa
głosu, nie mogą decydować same za siebie,
nie mogą wybrać najlepszej drogi dla siebie
i swoich najbliższych. Nie każda protestująca kobieta wybrałaby aborcję, co więcej,
większość z nich pewnie by się na to nie
zdecydowała – każda jednak chciałaby
mieć wybór. I ten krzyk o wybór, o prawo
głosu, o prawa kobiet jest najistotniejszy
w całej fali niezadowolenia.
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Prawa pacjenta w Belgii
Relacja pacjent – służba zdrowia opiera się na partnerstwie i wzajemnym szacunku. Warto znać swój zakres praw, aby leczenie przebiegało sprawnie. Wybraliśmy kilka ważnych wyjątków dotyczących
praw pacjenta. Jeśli zatem coś budzi wasze wątpliwości lub nie wiecie, jak rozwiązać problem, który pojawił się podczas leczenia, gdzie
zwrócić się w razie podejrzenia pomyłki lekarskiej oraz czy można
odmówić leczenia – poniżej znajdziecie odpowiedzi.

Prawo do informacji o stanie zdrowia

W ramach opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do wszystkich informacji dotyczących swojego stanu zdrowia. Powinny mu one
zostać przekazane w stosownym czasie oraz w sposób zrozumiały.
Istnieje również możliwość udostępnienia informacji o stanie zdrowia
osobom trzecim, upoważnionym przez pacjenta. Równocześnie na
wyraźną prośbę lekarz może zataić informacje na temat jego stanu
zdrowia, chyba że ich nieujawnienie stanowić może poważne ryzyko
dla leczonego lub innych osób (np. w przypadku choroby zakaźnej).
W takiej sytuacji lekarz albo inny świadczeniodawca usług medycznych powinien skonsultować się z kolegą po fachu, aby podjąć
decyzję, która będzie zgodna z interesem pacjenta. Informacje na
temat stanu zdrowia mogą zostać zatajone przez lekarza, jeśli uzna,
że ich ujawnienie stanowić będzie poważne zagrożenie życia pacjenta. Również i w tym przypadku decyzja powinna być poprzedzona
konsultacją z kolegą po fachu, a jej powody opisane w dokumentacji
leczenia. Jeśli zagrożenie życia pacjenta minie, należy go niezwłocznie poinformować o jego stanie zdrowia.

Prawo do wyrażenia zgody po uzyskaniu informacji
Nie można rozpocząć ani kontynuować leczenia bez ustnej i jednoznacznej zgody. Odmowa lub wycofanie zgody powinny być zawsze
uszanowane. Równocześnie lekarz poinformuje pacjenta o konsekwencjach odmowy lub wycofania się, zasugeruje inne możliwości lub poleci usługi innego specjalisty. Trzeba pamiętać, że pacjent
ma prawo do zmiany decyzji w sprawie leczenia w każdej chwili.
Odstępstwem od tych reguł jest niemożność wyrażenia swojej woli
(np. w stanie śpiączki). Jeśli pojawi się taka możliwość, lekarz powinien jednak poinformować pacjenta o jego stanie zdrowia i uzyskać
wyraźną zgodę na kontynuowanie leczenia.

Prawo do ochrony prywatności

Informacje o stanie zdrowia nie mogą być przekazywane osobom
trzecim, chyba że jest to wyraźnie przewidziane przez prawo (np. w
celu ochrony zdrowia publicznego w przypadku ryzyka zakażenia).
Jeśli nie wymaga tego proces leczenia, bez zgody zainteresowanego nikt nie może być obecny w trakcie zabiegu lub badania.
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Prawo do złożenia skargi

Szpitale w Belgii utrzymują stanowisko rzecznika praw pacjenta (ombudsman). Rzecznik to instytucja, która mediuje pomiędzy pacjentem
i lekarzem. Pierwszym jednak etapem jest zawsze próba skłonienia
obu stron do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania bez ingerencji osób trzecich. Trzeba pamiętać, że mediacja jest możliwa
tylko wtedy, gdy zaangażowane strony chcą współpracować. Jeśli
negocjacje nie przyniosą satysfakcjonującego wyniku, rzecznik musi
poinformować pacjenta o dalszych możliwościach rozpatrzenia skargi. Czyni to np. za pośrednictwem Funduszu Zdrowia lub sądu. Rzecznik praw pacjenta dostarczy również wyczerpujących informacji na
temat sprawowanej przez siebie funkcji i procedur, których należy
przestrzegać. Co roku biuro rzecznika praw pacjenta opracowuje też
zalecenia, aby zapobiec powtarzaniu się uchybień, które są przyczyną skarg. Sporządza także roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Do rozwiązania sporu między pacjentem a przedstawicielami
służby zdrowia można także upoważnić Fundusz Zdrowia. Należy
w tym celu zgłosić się do pracownika Funduszu, który poinformuje
poszkodowanego pacjenta o szczegółach procedury.

Polski konsultant w CM
Sint-Michelsbond
Lakensestraat 156, 1000 Bruksela
polska.smb@cm.be
0473 52 05 55
www.cm.be/polska

• Od londyńskiej dzielnicy Bloomsbury,
która kiedyś skupiała artystów i pisarzy,
stworzono styl nostalgiczny i przytulny.
Przeważają w nim ciepłe odcienie miedzi w połączeniu z odważnymi kolorami. Elementy na choince to w głównej
mierze postaci i motywy zaczerpnięte
z dawnych ilustracji i książek. To przede
wszystkim bombki w kształcie owoców,
warzyw, grzybów i zwierząt, w otoczeniu
wymyślnych wstążek i szarf.

W te święta najważniejsza jest przecież
choinka! A świąteczne drzewka mogą
być przeróżne: żywe, sztuczne, sosnowe,
świerkowe, nowoczesne czy vintage. Wybór jest ogromny, a te sztuczne nie wyglądają już tak jak biedne i łyse choinki z czasów komunizmu, ale także zachwycają.
Sklepy oferują nie tylko świerki zielone, ale
też białe, złote czy srebrne. Znajdą się nawet niebieskie i w pastelowych kolorach.
Kupimy też sztuczne sosny i jodły. Choinki
mogą być wysokie od podłogi do sufitu,
ale ostatnio modne są takie na metrowym
pniu, które dumnie prezentują ozdoby.
Równie ogromny wybór istnieje pośród żywych drzewek, a pochodzą one przeważnie ze specjalnych plantacji. Można kupić
choinkę w donicy – a potem trzymać ją na
balkonie nawet cały rok lub wysadzić do
ogrodu. Ostatnio coraz modniejsze staje
się wypożyczanie takich drzewek w doniczkach ze specjalnych punktów na okres
świąt. Po tym czasie zwracamy je, a one
zostają zasadzone w naturze.
To nie koniec możliwości. W nowoczesnych
domach często spotyka się drzewka wykonane z wikliny, gałązek, deseczek. Choinki
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Czy wiesz?...

Co roku w brukselskiej gminie
Auderghem na początku stycznia
organizowane są Belgijskie Mistrzostwa w Rzucaniu Choinką!
Konkurs gromadzi wielu chętnych
zawodników i kibiców, a emocje
są iście świąteczne. Niestety tegoroczna edycja została odwołana.

buduje się także ze światełek na ścianie lub
w formie kalendarzy adwentowych. Mogą to
być również kolorowe konstrukcje z książek
(ale to raczej w domach, gdzie nie ma dzieci).

Od lat toczy się spór o to, czy choinka powinna być żywa czy sztuczna. Tego nie będziemy tu rozstrzygać, bo najważniejsze,
aby była pięknie udekorowana. Brytyjski
dom handlowy John Lewis & Partners już
pół roku wcześniej ogłasza trendy, które
będą panować zimą. Tak, tak, bo modowe
trendy nie omijają nawet choinek! W roku
2020 choinki mają więc być zdobione bardzo bogato. Lewis prezentuje przeróżne style, w jakich możemy ubrać nasze drzewko.

• Jeśli zależy nam na przepychu, powinniśmy ozdobić nasze drzewko w stylu renesansowym. W tej kolekcji dominują wielkie kwiaty i okazałe pióra. Kolorystyka
oscyluje wokoło subtelnego różu, mięty
i ciepłych neutralnych odcieni uzupełnionych o złote i miedziane akcenty. Bombki
potraﬁą być zawrotnie drogie, np. renesansowy powóz ręcznie zdobiony kosztuje aż 50 funtów! Ale czyż nie jest wart
zachwytu? W końcu to święta!
• Można także zaszaleć w stylu pop art – tu
króluje tęczowa paleta barw zaczerpnięta od takich artystów jak Pablo Picasso
i Andy Warhol. Na zielonym drzewku
możemy partiami powiesić kolorowe
bombki, które stworzą właśnie obraz
tęczy. A bombki mogą mieć przeróżne
kształty: Mikołaj na hulajnodze, pudełko
kredek, mikrofon, ptaszki z piórkowymi
ogonami… Elementem wiodącym zdecydowanie są świecące gwiazdy.
Wybór choinki i dekoracji może naprawdę
przyprawić o zawrót głowy. Mimo to warto zadbać o chociażby niewielki świąteczny
element na nadchodzące święta. Nawet jeśli nasza choinka nie będzie ubrana według
oﬁcjalnych tegorocznych trendów, ale tak
jak zwykle – w nasze ulubione bombki, do
których mamy sentyment.
Agnieszka Strzałka

fot. www.pinterest.com, zielonyogrodek.pl

Niedługo Boże Narodzenie. Te święta będą inne od poprzednich i wiele
osób spędzi je daleko od bliskich. Warto jednak spróbować zadbać
o elementy, które przybliżą nas do tak dobrze znanej nam tradycji.

• Sztuka Japonii to powrót do tradycyjnych
elementów takich jak jemioła czy ptaszek
rudzik tuż obok kojarzących się z Japonią
kwiatów wiśni i lampionów. Ma być wielokulturowo, przede wszystkim czerwono i z przepychem. Japonię reprezentują
bombki w kształcie wachlarzy, kimona czy
imbryka do herbaty. Taka choinka powinna
być zwieńczona ﬁgurką gejszy w pięknym
kimonie. Ozdoby najlepiej będą prezentować się na gęstym srebrnym świerku.
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Help Centre Belgium a.s.b.l
Belfius Bank: BE47 0689 3791 7780
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W polskich sklepach w Belgii
pojawiły się oznakowania na
witrynach oraz pojemniki na zbiórkę
żywności potrzebującym.
Sklep z takimi nalepkami uczestniczy
w akcji Sztabu Pomocy Belgia !
Już teraz zapraszamy do wsparcia.
Będąc w sklepie dorzuć cokolwiek
co ma dłuższy termin ważności, a my
rozwieziemy to do potrzebujących.

fb.com/sztabpomocybelgia

nasze
social media
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w Turyngii opracowano nową metodę ich
wytwarzania. Ponoć producent szkła, Hans
Greiner, nie miał pieniędzy na prawdziwe dekoracje i dlatego zrobił błyszczące
szklane cuda w kształcie orzechów, jabłek
i innych owoców. Obecnie to Polska jest
potentatem na skalę światową, jeśli chodzi
o bombki ręcznie robione.

Obecną popularność choinki zawdzięczamy zwyczajowi jej zawieszania w domu,
początkowo czubkiem do dołu, przez niemieckich protestantów. Pomysł ten, podpatrzony w Alzacji, bardzo przypadł do gustu
Marcinowi Lutrowi. Jednak powiązanie
zielonego drzewka z Bożym Narodzeniem
ma znacznie dłuższą historię. Już w średniowieczu wykorzystywano je podczas adwentowych misteriów odgrywanych przed
kościołami. W tych widowiskach religijnych
przedstawiane były poszczególne sceny
z Biblii, w tym historia Adama i Ewy. Jodła
lub świerk występowały tam jako rajskie
drzewo poznania dobra i zła, a ozdabiano
je czerwonymi jabłkami, czyli symbolem
pokusy. I w ten oto sposób powoli rodziła
się tradycja bożonarodzeniowego drzewka.
Mieszkańcy Alzacji jako pierwsi otrzymali prawo ścinania drzewek iglastych przed
świętami, a stało się to na początku XVI w.
Dekorowali je przede wszystkim jabłkami,
ale też kwiatami, ozdobami z papieru oraz
słodyczami. I właśnie taka choinka spodobała się Lutrowi, który zachęcał do spędzania świąt w domowym zaciszu, a zielone
drzewko na pewno pomagało stworzyć odpowiednią atmosferę.
Niestety z powodu suszy w 1858 r. zbiory
jabłek we Francji były katastrofalne, trzeba
więc było wymyślić jakąś alternatywę dla
popularnej dekoracji choinkowej. I znaleziono – bombki. Choć wyrabiano je już od jakiegoś czasu, to przegrywały z naturalnymi
ozdobami. Wszystko zaczęło się zmieniać,
od kiedy w 1847 r. w miejscowości Lauscha
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I jeszcze jedna ciekawostka z naszego podwórka. Do Polski tradycja ubierania choinki dotarła w czasie zaborów, na przełomie
XVIII i XIX w., za sprawą niemieckich protestantów. Początkowo zwyczaj zadomowił
się tylko w miastach, ale w końcu dotarł na
wieś, gdzie wyparł rodzimą podłaźniczkę
(czubek jodły lub świerku zawieszany u suﬁtu) oraz jeszcze starszą słowiańską tradycję
ozdabiania snopu zboża.

Kto nie kojarzy takiej baśniowej scenki:
Święty Mikołaj szybujący wysoko po niebie na saniach zaprzężonych w renifery?
To chyba najbardziej charakterystyczny
dla kultury popularnej sposób przedstawienia tego siwowłosego brodacza.
Tymczasem taki obraz został wymyślony
i spopularyzowany przez amerykańskiego
pisarza Washingtona Irvinga, twórcę innej
znanej, ale już nie tak sympatycznej postaci – jeźdźca bez głowy. W swoich opowiadaniach z 1812 r., poświęconych Bożemu Narodzeniu, Irving przywołał i w ten
sposób ożywił zapomniane już częściowo
obyczaje związane ze świętami w Anglii.
Opierał się na własnych wspomnieniach,
oczywiście idealizując angielskie Boże Narodzenie urządzane w wielkiej rezydencji.
I tak stworzył przemawiający do wyobraźni motyw Mikołaja sunącego na saniach
wśród chmur.
A jak to się stało, że Mikołaj osiedlił się
w Laponii? Finlandia ogłosiła się jego ojczyzną całkiem niedawno, bo dopiero w połowie lat 80. Pomogła w tym wizyta Eleanor
Roosevelt, która w 1950 r., z ramienia UNICEF-u, odwiedziła region koła podbiegunowego. Z okazji jej przybycia zbudowano
chatkę Świętego Mikołaja – a potem już tylko rozwijano ten lukratywny biznes.

To wcale nie tytuł świątecznego horroru! Naprawdę zdarzyło się, że obchodzenia świąt
po prostu zakazano. Gdzie? W Anglii oraz
w amerykańskim stanie Massachuse�s, a zakaz obowiązywał przez prawie trzy dekady!
Od czasów średniowiecza okres Bożego Narodzenia był w Anglii świętowany radośnie,
podobnie jak teraz: w kościołach odprawiano
specjalne nabożeństwa, domy dekorowano
ostrokrzewem i jemiołą, a na ulicach występowali komedianci. Rodziny i przyjaciele
zbierali się, by wesoło spędzać czas przy stole
zastawionym rarytasami, na które zwykle nie
mogli sobie pozwolić. I oczywiście śpiewano
kolędy. Ale nie wszystkim to się podobało.
Pobożni purytanie uważali takie zachowanie
za odrażające i grzeszne, a podpierali się tym,
że nie uzasadnia go żaden zapis w Biblii. Cnotliwy i bogobojny człowiek powinien w tym
okresie raczej pościć i się umartwiać. Wkrótce
po zdobyciu władzy przez purytanów, w 1647
r., Parlament wprowadził… zakaz obchodzenia
świąt Bożego Narodzenia. Obowiązywał on
przez bez mała 20 lat. Wierni się jednak nie
poddali i w tajemnicy śpiewali kolędy.
Walka zwolenników i przeciwników świąt
rozgrywała się też za oceanem, w angielskiej
kolonii – w Massachuse�s. Purytanie, którzy wypłynęli z Anglii w 1630 r., przywieźli
ze sobą do Ameryki m.in. pogardę dla świąt.
Żeby pokazać innym chrześcijanom, co sądzą
o głośnych i wesołych bożonarodzeniowych
zwyczajach, ich sklepy i szkoły w tym okresie były otwarte. W końcu doprowadzili do
tego, że sąd w kolonii Massachuse�s zakazał
w 1659 r. publicznego świętowania Bożego
Narodzenia pod karą grzywny. Zakaz zniesiono dopiero w 1681 r., choć aż do początków XIX w. szkoły, sklepy i drobne biznesy 25
grudnia działały na tym obszarze jak gdyby
nigdy nic – podczas gdy wiele kościołów pozostawało tego dnia zamkniętych.
Ale nas, Polaków, frapuje co roku zupełnie
inna zagadka – czy święta wreszcie będą
białe? Bo ostatni raz w Polsce śnieg na Boże
Narodzenie mieliśmy siedem lat temu!
Halina Szołtysik
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ŚRODKI WSPARCIA
W KONTEKŚCIE KORONAWIRUSA (COVID-19)

Firmy napotykające trudności ﬁnansowe w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa mogą zwrócić się o środki wsparcia do SPF Finance do 31.12.2020.
Te środki wsparcia mają na celu uzyskanie pewnej swobody ﬁnansowej, aby
podatnicy mogli przezwyciężyć przejściowe trudności płatnicze.

Jakie ﬁrmy?

1. Osoby ﬁzyczne
2. Osoby prawne z numerem ﬁrmy (BCE) – niezależnie od sektora działalności, które mają trudności ﬁnansowe w wyniku rozprzestrzeniania
się koronawirusa i są w stanie to wykazać (np. spadek obrotów, znaczny
spadek zamówień i / lub rezerwacji, efekty „reakcji łańcuchowej” z ﬁrmami partnerskimi, …)
Środków wsparcia nie można udzielić ﬁrmom, które oprócz konsekwencji
koronawirusa doświadczają innych strukturalnych problemów płatniczych.

Jakie długi?

1. Profesjonalny podatek u źródła
2. TVA
3. Podatek dochodowy
4. Podatek od osób prawnych

Jakie środki?

1. Rozłożenie płatności na raty
2. Zwolnienie z odsetek za zwłokę
3. Umorzenie kar za brak zapłaty

Jakie warunki?

1. przestrzeganie warunków wskazanych we wniosku
2. długi nie mogą wynikać z oszustwa

Środki wsparcia zostaną wycofane w przypadku:

• nieprzestrzeganie ustalonego planu płatności
• wystąpienie zbiorowych postępowań upadłościowych (upadłość,
reorganizacja sądowa itp.
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ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH W BELGII

W czasie kryzysu związanego z koronawirusem warunki i formularz wniosku
o zwolnienie ze składki są znacznie uproszczone. Jednak dobrze się zastanów
przed podjęciem decyzji, ponieważ tracisz składki emerytalne za nieopłacone
kwartały, podczas których jesteś zwolniony ze składek na ubezpieczenie społeczne. Możesz również dostosować wysokość swoich tymczasowych składek
a dodatkowo dział mediacji długów w ASBL Trampolina może poprosić o odroczenie płatności i złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku droit de passerelle.
Kto może ubiegać się o zwolnienie? O zwolnienie mogą ubiegać się głównie osoby prowadzące działalność na własny rachunek, małżonkowie współpracujący (objęci statutem) oraz emeryci i renciści prowadzący działalność na
własny rachunek. W czasie kryzysu związanego z koronawirusem osoby samozatrudnione, które prowadzą działalność krócej niż cztery kwartały, również
mogą złożyć wniosek o zwolnienie.Osoby prowadzące działalność na własny
rachunek na zasadzie komplementarnej, studenci prowadzący działalność na
własny rachunek oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek,
które upodabniają się do statusu osoby prowadzącej działalność na własny
rachunek na zasadzie uzupełniającej, nie mogą ubiegać się o zwolnienie.
Za jakie składki? Uproszczona procedura składania wniosków dotyczy:
1. składkek na ubezpieczenia społeczne za pierwszy, drugi, trzeci lub
czwarty kwartał 2020 r.;
2. składkek regularyzacyjnych należnych za rok składkowy 2018, które należy wpłacić w 2020 r.
Jeśli chcesz złożyć wniosek o zwolnienie z innych kwartałów lub składek regularyzacyjnych , musisz postępować zgodnie ze zwykłą procedurą.
Pamiętaj, że możesz również zażądać zwolnienia za kwartał, za który wcześniej uzyskałeś odroczenie płatności.
Jak złożyć wniosek? Skontaktuj się z działem mediacji długów:
prawnik@trampolina.be lub tel 0495 28 98 24
www.trampolina.be
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Wraz z nadejściem grudnia w mojej głowie zawsze zaczynają
pobrzmiewać słowa piosenki Czerwonych Gitar:
Jest taki dzień
Bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień,
W którym gasną wszelkie spory.
(…)
Jest taki dzień,
Gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień,
Dziś nam rok go składa w darze.
Tegoroczne święta będą dla wielu z nas inne. Część z nas będzie zmuszona
spędzić je inaczej. Niektórzy w oddaleniu od bliskich sobie osób, niektórzy
może będą musieli pogodzić się z nieodwracalną stratą. W takich sytuacjach
rodzice często chcieliby roztoczyć nad dziećmi parasol ochronny, zapewnić
spokój i równowagę. Bardzo pomagają w tym codzienne rytuały – stałe
punkty odniesienia. Dlatego w tym okresie proponujemy lekturę (jakżeby
inaczej!), najlepiej książek o tematyce świątecznej. Oby pomogły Wam
w odnalezieniu spokoju i radości tego wyjątkowego okresu.
Radosnych świąt Bożego Narodzenia i wspaniałych odkryć czytelniczych
życzy w nadchodzącym Nowym Roku
Anna Pliszki-Fila – mama Marka (12), Gerarda (9), Wiktora (7) i Oskara (3)

Kolekcję świątecznych lektur zaczynamy
od Pe�sona i kota Findusa: Nadszedł dzień
poprzedzający Wigilię, a w domu nie było
prawie nic do jedzenia. Dzisiaj była naprawdę ostatnia chwila, żeby kupić żywność
na święta Bożego Narodzenia i ściąć świerk
na świąteczne drzewko, i upiec pierniki,
i zrobić wszystko to, co
powinno się przygotować na Gwiazdkę.
Samotnemu Pettsonowi w świątecznych
przygotowaniach pomaga jego przyjaciel
kot Findus. Jednak nie przebiegają one
pomyślnie – zaczynają się od zwichnięcia
kostki i unieruchomienia staruszka. Mimo
wszystko nie traci on nadziei na dobre święta. Findus postanawia dopomóc w porząd-
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kach. Wspólnie starają się zaradzić brakowi
bożonarodzeniowych dekoracji i potraw.
Jednak z prawdziwą pomocą ruszą sąsiedzi
Pe�sona. Pogodna powieść o świątecznych
cudach do czytania już z pięciolatkami.

Jakiś czas temu dzieliliśmy się na łamach
„Gazetki” naszymi czytelniczymi reﬂeksjami po lekturze pierwszej części serii książek
o Doktorze Proktorze autorstwa Jo Nesbo.
Od tego czasu wątpliwości dotyczące tematyki powieści zastąpione
zostały całkowitym zachwytem. Każdorazowo
pojawienie się jednej
z książek tego cyklu
wzbudzało radość zarówno dzieci, jak i moją.
Bulkowi, Lisie i doktorowi Proktorowi nie sposób się oprzeć.

Tym razem naszych bohaterów czeka wyjątkowa misja! Pan Thrane, w bardzo nieuczciwy sposób, stał się właścicielem świąt
Bożego Narodzenia. Radość ze świątecznego klimatu mogą już czerpać tylko nieliczni.
Bez wydania bajońskich sum w sklepie pana
Thrane nie ma co marzyć o poczuciu atmosfery prawdziwych świąt. Wielu nie stać na
takie wydatki. Do akcji wkroczyć musi grupa
przyjaciół mająca już na swoim koncie wiele
zadań specjalnych. A od kogo należy zacząć
walkę o święta dostępne dla wszystkich?
Oczywiście od Świętego Mikołaja! Śmiech,
groza, rozwiązania nie z tej ziemi – lektura
gwarantuje to i znacznie więcej. Koniecznie
spróbujcie, bo to prawdziwa radość czytania
z sześciolatkami i starszymi dziećmi.

Ostatnia dziś pozycja nie jest stricte świąteczna, jednak naszym zdaniem warta
poznania w tym wyjątkowym grudniowym czasie. Bardzo
chciałam przeczytać
z dziećmi inne książki
autorki przygód rodziny Sztenglów, którą
niezwykle polubiliśmy. Zamówiłam więc
powieść z drugiej ręki
i czekałam na odpowiedni moment.
Książka trudna – samo wgryzienie się w historię wymagało więcej wysiłku niż zazwyczaj i czułam znużenie własne i dzieci w trakcie czytania. Do tego historia nie należy do
najłatwiejszych. Peppi jest jedynakiem, którego rodzicie postanowili się rozejść. Chłopiec skrupulatnie przestrzega dni „u mamy”
i tych „u taty”, marząc jednak skrycie, by ich
losy znów się połączyły. Nieważne tu jest, co
stało się wcześniej, nie wiadomo, co stanie
się później (bo czy z takich historii rodzą się
happy endy?). Książka o uczuciach dziecka
w trudnej dla niego sytuacji. Sytuacji, która
jest jego udziałem, choć nie rozumie, dlaczego się w niej znalazło, ani nie posiada żadnej
mocy sprawczej, by ją zmienić.
Chłopcom było chwilami ciężko słuchać, bo
emocje Peppiego są prawdziwe i trudne.
Mnie, jako dorosłej, ciężko było czytać, bo
życie pisze często niewesołe scenariusze.
I jak wytłumaczyć je dzieciom, skoro samemu nie do końca się rozumie? Jeśli jednak,
tak jak ja, uważacie, że przygoda z czytaniem nie zawsze musi być łatwa i radosna,
to zachęcamy do poznania Peppiego.
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PSYCHOLOG

MĄDRZE POMAGAĆ

 Taka energia, jaką wyślemy w świat, do nas wróci. Pozytywna
i twórcza do tych uśmiechniętych i pogodnych, gorzka do zawistnych
i złośliwych. Krótko mówiąc, co zasiejesz, to zbierzesz. Warto zatem
najpierw zadbać o glebę, a potem siać mądrze i z rozwagą. Myślę
przy tej okazji o tym, jak wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę
z tego, że bycie dobrym człowiekiem najzwyczajniej w świecie się
opłaca. I to na bardzo wielu płaszczyznach.
 Patrząc od strony czysto medycznej, można powiedzieć, że pomaganie
drugiemu i bycie dobrym człowiekiem podnosi nam poziom oksytocyny
we krwi, a obniża poziom kortyzolu, nazywanego hormonem stresu.
Badania naukowe pokazują także, iż wolontariusze nie tylko żyją
o kilka lat dłużej od tych, którzy nie są zaangażowani w pomaganie
innym, ale też rzadziej zapadają na depresję i mają wyższą odporność.
U części osób zaangażowanych w pomaganie innym zmniejsza się
również poziom lęku społecznego. I są to najlepsze naukowe dowody
na to, że uczynione dobro faktycznie do nas wraca.
 Oczywiście o ile nie będzie ono dla nas samych autodestrukcyjne, na
zasadzie masochistycznego poświęcania się w imię wyższej sprawy.
Bo pamiętajmy o tym, że jeśli nie potrafimy najpierw zadbać o swój
dobrostan, to nasze pomaganie i czynienie dobra będzie miało bardzo
krótki żywot. Szybko się bowiem wypalimy, a w całej z założenia
pozytywnej i chwalebnej sprawie będzie więcej destrukcji niż heroizmu.
 Często w gabinecie obserwuję, że osoba pomagająca jest o wiele
bardziej zainteresowana wspieraniem i niesieniem pomocy niż
człowiek, który jest owym wsparciem obdarzany. Ba, czasem pomoc
odbywa się kosztem zdrowia osoby wspierającej, która ryzykuje
nawet popadnięciem w poważne życiowe tarapaty. I tak się czasem
zastanawiam, komu z tej dwójki należałoby bardziej pomóc. Bo
bycie człowiekiem dobrym i służącym wsparciem polega czasem na
tym, że się komuś odmawia i stawia konkretne wymagania, że się
go konfrontuje z jego iluzjami na własny temat i pokazuje bolesną
prawdę. A robi się to po to, by ten człowiek mógł się dalej rozwijać,
stawać się wolnym i emocjonalnie niezależnym, spełniać się życiowo.
 Weźmy przy tej okazji pod lupę najbardziej zwyczajną, codzienną,
a wyjątkowo dziś niepopularną życzliwość. Niby jest powszechną,
głęboko zakorzenioną postawą wobec świata i ludzi, a jakoś

wyjątkowo o nią trudno. Może się ona przejawiać w naszych relacjach
z innymi tylko wtedy, kiedy lubimy najpierw siebie, a potem innych.
Skoro więc tak bardzo nam jej brakuje, konkluzja jest prosta: ani
siebie, ani innych nie lubimy choćby na tyle, aby pozostać dla siebie
życzliwymi.
 Niechęć do siebie, związany z tym lęk przed innymi i zamknięte
serce faktycznie niejednemu z nas uniemożliwiają bycie życzliwym.
Mocno zastanawiające jest, że niektórzy ludzie postrzegają
wrażliwość jako słabość charakteru i zbędne ceregiele, a przecież
bardzo podstawowa reguła wzajemności jedynie potwierdza, że
kiedy jesteśmy życzliwi dla świata, to i świat jest życzliwy dla nas.
I w sumie o taką codzienną, niezobowiązującą życzliwość chodzi.
O to, aby było nam łatwiej, milej, serdeczniej i sympatyczniej.
Życzliwość nic nas nie kosztuje, a nadaje kontaktom z drugim
człowiekiem zupełnie inną wartość. Warto się nad tym zastanowić.
 Niedojrzałą i z perspektywy późniejszych skutków groźną formą wsparcia,
którą często obserwuję w swoim gabinecie, jest nadopiekuńczość.
Zamiast uniezależniać i autonomizować osoby będące przedmiotem
troski, wiąże je z osobą nadopiekuńczą i cofa w rozwoju emocjonalnym.
Czy taka forma pomocy nie jest, w najprostszym jej rozumieniu,
nieuświadomionym leczeniem u pomagającego swojego poczucia
osamotnienia, nieumiejętnym łataniem poczucia bycia niekochanym?
Dzieje się tak nierzadko w relacjach rodzic – dziecko, gdy przebrany za
troskę i opiekę lęk rodzica przed byciem opuszczonym przejawia się
w nadmiernej kontroli i straszeniu dziecka złowrogą dorosłością i światem
albo tym, że sobie samo bez rodzica nie poradzi. A potem to właśnie
dziecko, z wdrukowanym we wczesnym dzieciństwie lękiem przed życiem
i światem, często jako dorosły faktycznie sobie w życiu nie radzi.
 Być dobrym człowiekiem to absolutnie i przede wszystkim nie
szkodzić drugiemu. I od tego powinniśmy zacząć. Od tego, by żyć
w taki sposób, aby każdy z nas mógł z uczciwością i spokojem w sercu
powiedzieć o sobie „jestem przyzwoitym człowiekiem”. Niby nic,
a jednak dużo. Dziś, co zauważam z wielkim smutkiem, jakoś nie
każdego stać na przyzwoitość. I nie bardzo wiadomo, czy to czasy
zepsuły człowieka, czy człowiek zepsuł czasy. Nie szkodzić innym to
znaczy nie zachowywać się w taki sposób, który przynosi drugiemu
cierpienie. Bo w dzisiejszym świecie sprawa wygląda trochę tak,
że jedni (świadomie albo nie) czynią zło, a drudzy, tak jak potrafią,
starają się to zło naprawić i często, wbrew najlepszym intencjom
i dobremu sercu, także czynią szkody. Nieczynienie zatem zła, taki
plan minimum, już jest czymś wielkim. I byłby z powodzeniem
wystarczający, gdyby każdy z nas był go w stanie zrealizować.
 Bycie dobrym i pomocnym nie zawsze i nie w każdym przypadku
jest proste. Każdy jednak z nas może znaleźć sposób i wymiar
pomagania zgodny ze swoimi przekonaniami, potrzebami
i możliwościami. Trzeba jednak pamiętać, że prawdziwe, czyste
dobro jest bezinteresowne – nie zaspokajamy przez nie własnych
niezaspokojonych i przez to egocentrycznych potrzeb.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Zatrudniamy również pracowników
bez godzin!

2021
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NIEBIESKA ANONIMOWA LINIA
PO POLSKU

 +32 466 901 702
 epe.bruksela@gmail.com
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
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10.00 - 12.00 (psycholożka)
18.30 - 20.30 (poradnictwo ogólne)
22.00 - 23.00 (prawniczka)
10.00 - 12.00 (poradnictwo ogólne)
12.00 - 14.00 (psycholożka)
18.30 - 21.30 (poradnictwo ogólne)

Więcej:

www.ellespourelles.be
Blog/przelam-cisze
Facebook/CentrumAntyprzemocoweEPE

Siema Bruksela, Siema Antwerpia, Siema Belgia!
Wielkimi krokami zbliża się 29 Finał WOŚP i będzie on inny niż
dotychczasowe z oczywistych dla wszystkich względów...
Ale nie poddajemy się! Robimy wszystko co w naszej mocy, by i w
2021 roku nie zabrakło lata w środku zimy.
Żeby to się udało potrzebujemy waszego wsparcia, bardziej
niż kiedykolwiek . Obostrzenia i plany zmieniają się jak w
kalejdoskopie , więc śledźcie nasze Social Media, naszą stronę i
lokalną prasę . Dzięki temu będziecie na bieżąco. Każde polubienie
czy udostępnienie to ogromna pomoc.
Wielkie dzięki! Ściskamy Was bardzo gorąco, trzymajcie się!

Sztab WOŚP Bruksela #5409

stacjonarne puszki sztabowe

od 10 grudnia w polskich sklepach, biurach titres-services, polskich szkołach, ...
pytajcie o czerwone serduszka !
( info & mapka: www.wosp.be/skarbony - rejestracja: skarbony@wosp.be )

kwesta publiczna

o ile sytuacja na to pozwoli, spotkacie naszych wolontariuszy
na ulicach brukseli w dniu finału 10 stycznia 2021
( info: www.wosp.be/kwesta - zapisy: wolontariusze@wosp.be)

kwesta online

- nasi wolontariusze posiadają e-skarbonki, szukajcie ich na social media lub wśród swoich znajomych.
- na naszej stronie internetowej oraz w social media można wpłacać na sztabową e-skarbone.
( info: www.wosp.be/kwesta )

transmisja na żywo - bruksela

startujemy w niedziele po południu 10 stycznia 2021: licytacje, koncert, rozmowy, ...
(facebook & YouTube)
( info: www.wosp.be/tv )

licytacje

na allegro, online podczas transmisji na żywo oraz
na naszej stronie internetowej
( info: www.wosp.be/licytacje )

sklepki wośp

pracujemy nad tym, informacje na naszej stronie internetowej
( info: www.wosp.be/sklepik )

Wszystkie
adresy

Organizator:
www.wosp.be

Emigration Project

Partner strategiczny:

fb.com/wospBruksela

twitter.com/WOSPbe

Partnerzy:
instagram.com/wosp.be

+32 476 03 04 00

sztab-bxl@wosp.be

PRAWO

Samowola budowlana to według polskiego prawa budowlanego
budowa obiektu lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia, albo budowa
obiektu lub jego części mimo wydania przez organ sprzeciwu do
złożonego zgłoszenia.
Samowoli budowlanych jest całkiem dużo – właściciele nieruchomości w trakcie budowy lub remontu odstępują od zaakceptowanego przez odpowiedni urząd projektu budowlanego, zmieniając
koncepcję inwestycji. Często nie wiedzą, że w ten sposób naruszają zasady prawa budowlanego. Czasem też po latach dokonują
zmian w budynku – nielegalnie dobudowują piętra domu jednorodzinnego, tarasy, garaże, domki letniskowe, obiekty gospodarcze
o powierzchni powyżej 35 m2 itd.
Ujawnienie przez nadzór budowlany samowoli budowlanej zwykle
jest poważne w skutkach. Karą może być nakaz rozbiórki obiektu,
ale też postępowanie sądowe kończące się grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet karą więzienia do dwóch lat.
Wiąże się to jednak z wysokimi opłatami.
Opłata legalizacyjna obliczana jest według wzoru stanowiącego
iloczyn stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu budowlanego i współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Ostateczna
kwota podlega dodatkowo 50-krotnemu podwyższeniu. Stawka
opłaty wynosi 500 zł, a współczynniki kategorii i wielkości obiektu
budowlanego dobierane są na podstawie załącznika do ustawy.
Jeśli samowola dotyczyła obiektu, który nie wymaga pozwolenia
na budowę, a tylko zgłoszenia, jest to kwota w wysokości od 2500
do 5000 zł. Legalizacja budynku, którego postawienie wymaga
pozwolenia na budowę, jest znacznie droższa, i tak za legalizację
domu jednorodzinnego stawka wynosi 50 tys. zł. W przypadku

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
stawka będzie jeszcze wyższa. Wybudowanie nielegalnie budynku
o kubaturze od 2500–5000 m3 będzie wiązało się z opłatą legalizacyjną ponad 500 tys. zł.
Właściciele budynków nielegalnie postawionych lub rozbudowanych bez pozwolenia na budowę, w obawie przed tak wysokimi
kosztami legalizacyjnymi, ukrywali więc fakt samowolnych działań
budowlanych. Dlatego w znowelizowanej ustawie z 13 lutego 2020 r.
o zmianach w prawie budowlanym wprowadzono możliwość
czono ścieżkę legalizacyjną.

oraz uprosz-

Autorzy zmian do ustawy wskazywali, że w Polsce istnieje i jest
użytkowanych wiele obiektów samowolnie wybudowanych przed
wieloma laty, co do których organy nadzoru budowlanego nie
mają wiedzy (a tym samym nie mogły podjąć przewidzianych
w prawie budowlanym działań). Co za tym idzie, ich właściciele pomijają stosowanie przepisów zapewniających utrzymanie
budynków w prawidłowym stanie technicznym, zapewniającym
bezpieczne użytkowanie. Takie postępowanie może prowadzić
do stworzenia zagrożenia w obiektach, które nie są poddawane
okresowym kontrolom.
Nowa procedura powinna zachęcić właścicieli do legalizacji starych samowoli budowlanych, co pozwoli uregulować stan prawny
obiektów i zwiększyć ich bezpieczeństwo (zalegalizowanie obiekty
podlegają okresowym kontrolom). Rozwiązanie będzie dotyczyć
tylko obiektów, co do których nie zostało dotąd wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej. Legalizacja samowoli budowlanej według uproszczonej procedury
(art. 49f ust. 1), wobec którego organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu. Niewniesienie sprzeciwu uprawniałoby do użytkowania obiektu budowlanego (art. 49h ust. 1). Głównym wymogiem legalizacji byłoby dołączenie do zawiadomienia
o zakończeniu budowy:

1. oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2. oświadczenia o terminie zakończenia budowy,
3. inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy
technicznej.

Zgodnie z tą procedurą legalizacja samowoli budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego będzie możliwa bez konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej. W przypadku tej procedury rola organu nadzoru budowlanego będzie się ograniczać
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jedynie do sprawdzenia warunku dotyczącego braku wszczęcia
postępowania w sprawie budowy takiego obiektu oraz kompletności dołączonych dokumentów, w tym ekspertyzy technicznej,
z której ma wprost wynikać, czy obiekt ten nadaje się do użytkowania (zwłaszcza czy nie stwarza zagrożenia życia lub zdrowia
ludzi). Organ będzie dodatkowo badał spełnienie warunku co do
terminu zakończenia budowy, czyli czy od jej ukończenia upłynęło
przynajmniej 20 lat.

ani z innymi aktami prawa miejscowego. Procedura
uproszczona nie jest pozbawiona ewentualności otrzymania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego. Decyzja taka zostanie jednak
wydana tylko w przypadku:

•

mentów legalizacyjnych,
gdy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego.

REKLAMA

dokumentów legalizacyjnych w wy• nieprzedłożenia
znaczonym terminie,
w wyznaczonym terminie postanowie• niewykonania
nia nakładającego obowiązek uzupełnienia doku-

Po przejściu powyższej procedury właściciel nielegalnie wybudowanego budynku otrzyma decyzję legalizacyjną, która stanowi podstawę do użytkowania obiektu budowlanego, a więc nie
będzie konieczne ubieganie się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie.
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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Skuteczna terapia może zmienić wszystko. Naprawdę wszystko.
A czasem jeszcze więcej.
Jakiś czas temu na konsultację umówiła
się do mnie pani Kasia (imię zmienione).
Na początku była rozmowa o niesłusznie
doliczonej 12-procentowej klauzuli karnej
zawartej w fakturach za szpital. Szybko
udało nam się ten problem rozwiązać,
ale widziałam, że pani Kasia ma potrzebę
rozmowy, zwierzenia się. I tak od słowa
do słowa powiedziała mi, że myśli o rozwodzie, ponieważ już od dłuższego czasu
nie może porozumieć się z mężem.
– Ale co się takiego wydarzyło, że po tylu
latach zaczyna pani rozważać rozwód?
Mąż się zmienił na emigracji? (Często słyszę, że w Polsce było zupełnie inaczej, a wyjazd do Belgii wiele w życiu pary zmienił).
– Nie – odpowiedziała mi z przekonaniem
pani Kasia. – To ja się zmieniłam. Po terapii.
Wyjaśniła mi, że korzystała przez dłuższy
czas z pomocy psychologicznej ze względu na trudne relacje ze swoją mamą,
która była silną, dominującą osobowością, mało liczącą się ze zdaniem i uczuciami innych. Pani Kasia podkreśliła, że
od zawsze wszystko musiało być po myśli
mamy i wszyscy musieli być tacy, jakimi
chciała ich widzieć. W przeciwnym razie
mama okazywała niezadowolenie w sposób, który dla dziecka jest jedną z najgorszych traum, czyli odrzuceniem. Ciche
dni, brak zainteresowania rodziną, bo
ktoś „śmiał” postąpić inaczej, niż chciała
mama. O kilka lat starszy brat wyjechał
do pracy z ojcem, kiedy pani Kasia miała 13 lat. Została wtedy z mamą zupeł-
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nie sama. Już nikt nie mógł jej chronić.
Dlatego właśnie, aby zminimalizować te
trudne doświadczenia, pani Kasia dostosowywała się do narzucanej jej woli kosztem własnych pragnień. I tak przez ponad
30 lat. Aż w końcu doznała załamania
nerwowego, kiedy po raz kolejny straciła
pracę przez fakt, że cały czas chorowała.
Więcej przebywała na zwolnieniach lekarskich niż w pracy. Czuła się zmęczona,
nienadająca się do niczego. I co z tego, że
wyszła za mąż, że się wyprowadziła z rodzinnego domu, że urodziła syna – krytyczne spojrzenie matki ciągle było w jej
życiu obecne. Nie potrafiła podjąć najdrobniejszej decyzji, ponieważ nie była
pewna, czy mama ją zaakceptuje.
Pewnego dnia przyjaciółka zobaczyła po raz
kolejny panią Kasię roztrzęsioną, całą we
łzach. Okazało się, że mama już trzeci dzień
nie odbiera od niej telefonu, ponieważ
pani Kasia wyjechała z mężem na weekend w Ardeny, nie zapytawszy, czy mama
chciałaby jechać z nimi. – Życie poświęciłam, żeby cię wychować, a ty nawet starej
matki nie zaprosisz na rodzinny wyjazd?! Co
z ciebie za córka?! – krzyczała matka, zanim
trzasnęła słuchawką. Przyjaciółka doradziła
jej, że powinna porozmawiać o tym z psychologiem, że powinna uwolnić się od ciągłego poczucia winy, że może urazić matkę.
Pani Kasia podjęła to wyzwanie. Przez
ponad dwa lata chodziła regularnie na
terapię, która pozwoliła jej stać się sobą,
realizować swoje plany – zapisała się do
szkoły fryzjerskiej, bo
zawsze lubiła czesać
inne osoby i sprawiać, że poczują się
zadbane i piękne.
Wreszcie odważyła
się zadbać emocjonalnie o samą siebie
i przeszła niełatwy
proces terapeutyczny. Jego wyniki zaskoczyły ją samą. Przede
wszystkim nauczyła
się bycia asertywną
i przestała zapewniać
tzw. dobrobyt emo-

cjonalny matce kosztem własnego szczęścia i własnych wyborów. Mając ponad
40 lat, wreszcie poczuła się wolna. Jej relacje z matką uległy przemianie. Pani Kasia ma wrażenie, że w końcu matka zaczęła liczyć się z jej zdaniem, a nawet jeśliby
tak nie było, to pani Kasia zrozumiała, że
nie może być całe życie odpowiedzialna
za szczęście swojej matki.
Teoretycznie historia dobrze się kończy.
A jednak… Życie pisze kolejny jej rozdział. Przemiana pani Kasi i wzięcie przez
nią życia w swoje ręce spowodowało, że
znacznie pogorszyły się jej relacje z mężem. Okazało się, że mąż podświadomie
nie potrafi zaakceptować nowej sytuacji, w której żona z zastraszonej kurki
przekształciła się w pięknego łabędzia,
świadomego swoich potrzeb. Nie czeka już codziennie z ciepłym obiadkiem
i wysprzątanym mieszkaniem. Zamiast
tego uczestniczy w kursie online języka
francuskiego, kupiła sobie rower i zaczęła poświęcać pewną ilość czasu na swoje
przyjemności i zainteresowania. To nie
jest jej mężowi na rękę i ma on wrażenie,
że ustalony od lat porządek rzeczy zaczął
się zmieniać, i to niekoniecznie w dobrym
kierunku – z jego punktu widzenia. Pierwszy raz od wielu lat przyszło mu wyjąć naczynia ze zmywarki.
Pani Kasia jest po terapii inną osobą.
Układ sił się zmienił. „Problem” innych
polega na tym, że zmiana jej zachowania
sprawia, iż też muszą się dostosować,
wykonać jakąś pracę, podjąć wysiłek, na
który nie zawsze są gotowi.
Razem doszłyśmy do wniosku, że nie
obejdzie się bez choćby krótkotrwałej
terapii par. Będzie mogła się ona odbyć
u jednej z naszych psycholożek w Trampolinie. Mam nadzieję, że pomoże ona
małżonkom przekonać się, czy będą potraﬁli stworzyć nową dynamikę, uwzględniającą potrzeby obydwu stron. Wierzę,
że jeśli mają oni wobec siebie jakieś ciepłe uczucia, to im się uda.
Agnieszka Sita
prawnik, psychotraumatolog

BELGIA KORONAWIRUS
BELGIA – LEKKIE ZŁAGODZENIE
OBOSTRZEŃ W GRUDNIU
Boże Narodzenie i Nowy Rok
Tylko osoby mieszkające samotnie będą
mogły 24 lub 25 grudnia zaprosić jednocześnie dwie bliskie osoby, z którymi
utrzymywały kontakt. Wyjątek ten nie
ma zastosowania w sylwestra. Dla rodzin
zasady pozostają takie same, również
w Boże Narodzenie i Nowy Rok. Rodziny
mogą zaprosić do domu tylko jedną osobę, z którą mają bliski kontakt. Na świeżym powietrzu obowiązuje nadal zasada
czterech osób.
Godzina policyjna od północy do 5.00
rano nadal obowiązuje, również w Wigilię i sylwestra. W całej Belgii wprowadzono zakaz sprzedaży fajerwerków. Pokazy
sztucznych ogni są zabronione.
Sklepy
1 grudnia wszystkie sklepy zostaną otwarte. Na zakupy może się udać tylko jedna
osoba; w każdym sklepie będzie można
przebywać przez maksymalnie 30 minut.
W sklepach może być tylko jedna osoba na 10 m2 kwadratowych. Duże sklepy
o powierzchni ponad 400 m2 muszą zorganizować kontrolę wstępu. Zaleca się stosowanie maseczek, odkażanie rąk i zachowanie dystansu społecznego.
Kontakty społeczne
Zasady pozostają takie jak dotychczas,
z wyjątkiem osób samotnych, które na
Boże Narodzenie mogą gościć jednocześnie dwie osoby (jak opisano wyżej).
Każdy członek rodziny może nadal mieć
jeden „bliski kontakt”. Rodziny mogą zaprosić do swojego domu tylko jedną taką
osobę (czyli „bliski kontakt”) naraz. Na
zewnątrz i z zachowaniem dystansu moż-

6 ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:
•
•
•
•
•

przestrzegaj zasad higieny
zachowaj dystans (1,5 m)
ograniczaj bliski kontakt
uprawiaj sport na powietrzu
myśl o osobach szczególnie
narażonych na ryzyko zakażenia
• przestrzegaj zasad dotyczących
zgromadzeń i noś maskę,
gdy to konieczne
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na spotkać się maksymalnie z czterema
osobami, aby porozmawiać, pospacerować, jeździć na rowerze itd.
Gastronomia
Restauracje i kawiarnie pozostają zamknięte do 15 stycznia 2021 r. Nowa ocena sytuacji zostanie przeprowadzona na początku
stycznia.
Podróże
Podróże są nadal zdecydowanie odradzane, w tym wyjazdy na narty. W przypadku osób, które przebywały za granicą
dłużej niż 48 godzin i wracają do Belgii,
przeprowadzane będą kontrole graniczne polegające na sprawdzeniu, czy formularz Passenger Location Form (Formulaire de Localisation du Passager) został
wypełniony. Osoby te muszą odbyć wymaganą kwarantannę. Wprowadzone
zostaną również bardziej rygorystyczne
kontrole przestrzegania obowiązkowej
kwarantanny.
Niemedyczne zawody kontaktowe (fryzjerzy, kosmetyczki, masażyści) nadal nie mogą
rozpocząć działalności.
Muzea i baseny zostaną ponownie otwarte.
Miejsca kultu pozostają otwarte, ale nabożeństwa religijne są zakazane.
Kiedy ponowne złagodzenie obostrzeń?
Kolejna ocena sytuacji epidemiologicznej
w Belgii odbędzie się 15 stycznia 2021 r.

Rząd ocenia jako realne ponowne złagodzenie środków zapobiegawczych,
jeśli liczba nowych zakażeń spadnie do
800 dziennie, a liczba hospitalizacji do
75 dziennie i sytuacja będzie się utrzymywała na tym poziomie przez co najmniej 3 tygodnie.

TESTY I KWARANTANNA
Osoby bez objawów
Od 23 listopada osoby bez objawów (niemające symptomów choroby) ponownie mogą mieć wykonane testy. Dotyczy
to osób, które miały kontakt wysokiego
ryzyka (bliski kontakt z osobą pozytywną na COVID-19), ale także osób, które
właśnie wróciły z podróży do czerwonej
strefy lub strefy ryzyka. Osoba bez objawów musi odczekać 7 dni (od ostatniego
kontaktu lub dnia powrotu z podróży)
zamiast 5, zanim będzie mogła wykonać
test. Okres kwarantanny dla pacjentów
bez objawów został skrócony do 10 dni
(licząc od ostatniego kontaktu z osobą
zarażoną) i jeśli test będzie negatywny,
można przerwać kwarantannę wcześniej.
Osoby z objawami
Należy skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Trzeba jak najszybciej
zrobić test – jeżeli będzie pozytywny, należy pozostać w izolacji do chwili ustąpienia objawów. Osoby, z którymi się mieszka lub z którymi mieliśmy bliski kontakt,
muszą poddać się kwarantannie i wykonać test siódmego dnia.

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W BELGII
z 28 listopada / raport Sciensano

W Belgii od początku pandemii potwierdzono 570 829 przypadków Covid-19. Zmarło
16 339 osób.
• Średnia dzienna liczba zachorowań na koronawirusa między 18 a 24 listopada wynosiła 2546 przypadków, co oznacza spadek o 35 proc. w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. 28 listopada – w ciągu ostatnich 24 godz. zarejestrowano 3297 nowych przypadków.
• W tym samym okresie były średnio 282 hospitalizacji dziennie, co oznacza spadek
o 30 proc. w porównaniu z wcześniejszym tygodniem.
• 28 listopada w szpitalach przebywało w sumie 4213 osób; 998 pacjentów było na
intensywnej terapii, 637 z nich potrzebowało respiratorów.
• W ciągu ostatnich 24 godz. zmarło 120 osób.
• Wskaźnik pozytywnego wyniku testu, tj. odsetek osób z pozytywnym wynikiem
wśród wszystkich badanych, wynosi obecnie 11,5 proc. w skali kraju.
• Od początku epidemii przeprowadzono w Belgii ponad 5,7 mln testów.

ACV

Koronawirus a ochrona i prawa pracownika
Belgia została dotknięta drugą falą pandemii koronawirusa i w związku z tym rząd belgijski wprowadził ponownie drastyczne środki zapobiegawcze i spowalniające rozprzestrzenianie się wirusa. Zamknięto wszystkie kawiarnie, restauracje, kluby sportowe, organizacje kulturalne, religijne, rozrywkowe i inne, gdzie dochodzi do bezpośredniego i masowego kontaktu ludzkiego. Zajęcia w szkołach podstawowych
i średnich zostały znacznie ograniczone. Uniwersytety i szkoły wyższe prowadzą zajęcia głównie na platformach online. Zamknięto wszystkie sklepy i punkty usługowe oprócz tych z artykułami i usługami niezbędnymi do życia lub funkcjonowania gospodarstw domowych.
W związku z zaistniałą sytuacją rząd belgijski postanowił zrównoważyć wszystkie wnioski o tymczasowe bezrobocie ekonomiczne
od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. z wnioskami o bezrobocie z powodu siły wyższej. Przyznanie prawa do tego zasiłku
nie jest uzależnione od długości zatrudnienia pracownika w Belgii.
Zasiłek spowodowany siłą wyższą przyznawany jest np. w przypadku okresowego zamknięcia zakładu pracy z powodu koronawirusa lub braku dostawy materiału potrzebnego do pracy z kraju
dotkniętego koronawirusem albo z powodu kwarantanny pracownika. Prawo to przysługuje również w przypadku, gdy placówka
szkolna dziecka pracownika podlega kwarantannie.
Cała procedura przedstawiona jest na stronach ACV-CSC:
www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/
tijdelijkewerkloosheid lub www.lacsc.be/actualite/campagnes/
les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire.

Wysokość tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych z powodu
koronawirusa
Ze względu na przedłużenie specjalnych warunków przedłużono
też prawo do podwyższonego zasiłku ze względu na koronawirusa.
Zamiast 65% pracownik otrzyma w 70% średniego dochodu brutto
oraz dodatek dzienny w wysokości 5,63 euro. Od kwoty brutto będzie odprowadzony podatek w obniżonej na ten okres wysokości
15% (zamiast 26,75 %). Poza tym:
 W niektórych sektorach lub przypadkach przysługuje również
(oprócz tymczasowego zasiłku i dziennego dodatku dla bezrobotnych) specjalne wyrównanie do tego zasiłku.
 Przedłużono też prawo do zaliczania tych dni bezrobocia do obliczania wysokości ekwiwalentu wakacyjnego.
 Instytucja RVA-ONEM będzie także wypłacać dodatek do premii
rocznej od 53. dnia bezrobocia w wysokości 150 euro oraz dodatkowo 10 euro za każdy następny dzień powyżej 67. dnia bezrobocia.
 W sektorze medycznym pracownicy otrzymają bony konsumpcyjne w wysokości 300 euro.
 W niektórych sektorach dni bezrobocia będą zaliczane do obliczania premii rocznych, np. w sektorze restauracyjnym i budowlanym.

PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Z POWODU SIŁY
WYŻSZEJ:
 dla osób zatrudnionych w systemie progresywnym: pracownicy, którzy za część swojego etatu otrzymują zasiłek inwalidzki, a na pozostałą część etatu pracują, również mogą wystąpić
o ten rodzaj bezrobocia. Wysokość zasiłku będzie oczywiście
uzależniona od tej części etatu, w której pracują.
 dla pracowników interim: prawo do tego zasiłku będzie
przyznawane, jeśli pracownik wykaże tzw. ciągłość zatrudnienia
na umowach tymczasowych w przedsiębiorstwie, w którym
wystąpiło bezrobocie w związku z koronawirusem.
 dla pracowników pobierających emerytury: według najnowszych ustaleń pobieranie emerytury belgijskiej lub zagranicznej
nie będzie wykluczało otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w związku z koronawirusem.

Prawa pracownika w przypadku, gdy sam zachoruje
W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje pensja gwarantowana
wypłacana przez pracodawcę lub kasę chorych zgodnie z przepisami
prawa pracy i prawa socjalnego w Belgii. Gdy jednak pracodawca
ogłosi zawieszenie działalności z powodu siły wyższej, pracownikowi nie przysługuje pensja gwarantowana – jedynie zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych (ze względu na drugą falę pandemii podwyższono go z 60% do 70%). Należy natychmiast złożyć
wniosek o ten zasiłek w kasie chorych, do której należy pracownik.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w sytuacjach zagrożenia
zarażeniem się koronawirusem
Pracodawca ma obowiązek prewencyjnie skierować każdego pracownika, jeśli jego funkcja na to pozwala, do pracy zdalnej. Ma też
obowiązek podjąć określone czynności zapobiegawcze lub kontrolne w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom
i stwarzają bezpośrednie i rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia lub
życia pracownika, pracownik ma prawo przerwać wykonywanie
pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Kontakt z ACV-CSC podczas pandemii
Z powodu ograniczenia bezpośredniego kontaktu fizycznego oddziały
ACV-CSC nadal pracują za zamkniętymi drzwiami. Dokumentacje można przekazywać poprzez skrzynki ACV-CSC przy oddziałach, mailem
lub pocztą. Za pomocą czytnika karty można zalogować się i sprawdzić aktualny status sprawy czy wniosku, uzupełnić dane osobowe
i adresowe lub zmienić konto bankowe. Na stronach www.hetacv.be/
actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk lub www.lacsc.be/
actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail znajdują
się aktualne informacje związane z obecną sytuacją pracownika oraz
dane kontaktowe do działów ACV-CSC. Uproszczono też procedurę zapisu online do ACV-CSC: www.hetacv.be/word-lid lub www.lacsc.be/
formulaire-dinscription.
Iwona Cieszyńska
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POLSKI SKLEP BUDOWLANY

EMPIRE

HUMOR

IKEA
Choinka składana:
– Szkielet – 1 szt.,
– Gałązki – 46 szt.,
– Igły – 13 543 szt.,
– Klej montażowy – 3 litry.

•••
– Cytryna ze smakiem pomidora, pomidor
z nutką serową, ser z sokiem z cytryny...
– Kuchnia molekularna?
– Nie, nie chce mi się myć noża.

•••
Dyrektor przyjął blondynkę jako sekretarkę
i w pierwszym dniu pracy udziela jej
instruktażu:
– Niech pani zapamięta, że należy trzy razy
dodawać cyfry zanim przedstawi mi pani
końcową sumę. Ona musi być sprawdzona
i pewna!
– Proszę, panie dyrektorze. To sumowałam
nawet dziesięć razy.
– Znakomicie. Lubię takie sumienne
sekretarki!
– A tu ma pan dziesięć wyników.

•••
Po wielkim wiosennym sprzątaniu,
tata gotuje makaron na obiad.
– Ej, dzieciaki, gdzie jest sitko?
– Było dziurawe, więc wyrzuciliśmy.

•••
Blondynka stoi przy kiju wbitym do ziemi
i z trudem próbuje go zmierzyć.
Po pewnym czasie podchodzi do niej facet,
wyrywa kij, kładzie go na ziemi i pomaga
jej go zmierzyć.
Blondynka na to:
– Ale proszę pana, chciałabym sprawdzić
jaki ten kij jest wysoki, a nie jaki jest długi...

•••
Dzieci wybierają zawody aktorek,
piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym
Mikołajem.
– Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty?
– pyta nauczycielka.
– Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

•••
Policjant zatrzymuje wóz strażacki.
Kierowca protestuje:
– Ależ panie władzo, przecież jedziemy
do palącego się domu!
– Jak mówię, że za szybko, to za szybko!
Palący się dom już minęliście!

•••
Zima. Dwa żubry stoją przy paśniku i żują
ospale siano nałożone tam przez leśników.
W pewnej chwili jeden z żubrów mówi:
– Chciałbym, żeby już była wiosna.
– Tak ci mróz doskwiera?
– Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe
jedzenie!

•••
Blondynka spóźnia się do pracy.
Zdenerwowany szef dzwoni do niej i mówi:
– Gdzie Ty jesteś?
– Jadę do pracy, korek jest.
– A jak długi?
– Nie wiem, bo jadę pierwsza.

•••
Ksiądz do Jasia na lekcji religii:
– Powiedz, Jasiu, kto wszystko widzi,
wszystko słyszy i wszystko wie?
– Nasza sąsiadka!

•••

•••

Jasiu szepcze tacie na ucho:
– Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem
Ci, co mówi mamie pan listonosz jak jesteś
w pracy.
Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi.
– I co, Jasiu? Co mówi?
– Mówi: – „Dzień dobry. Poczta dla pani”

Kowalska, przygotowując w kuchni potrawy
wigilijne, słyszy wołanie Jasia:
– Mamo, choinka się pali!
– Tyle razy powtarzam: nie mówi się „pali”,
tylko „świeci”.
Po chwili:
– Mamo, firanki się świecą!
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•••
W Wigilię Bożego Narodzenia Kowalscy
słyszą u sąsiadów straszny hałas. Kowalska
komentuje:
– Albo synek Nowaków dostał na gwiazdkę
bębenek, albo Nowak zaczął śpiewać
kolędy.

•••
Baca żali się koledze:
– Telewizja kłamie nawet w prognozie
pogody! Gdy w Warszawie spadło
20 centymetrów śniegu, to krzyczeli, że
katastrofa pogodowa. A jak mi całą chałupę
zasypało, to mówili że są świetne warunki
na narty.

•••
Policjant do kierowcy:
– Jechał pan ponad 100 km na godzinę.
Nie przyszło panu do głowy, że może się
pan zderzyć z innym samochodem?!
– Z innym samochodem? Na chodniku?

•••
Żona w wraca do domu i mówi:
– Kochanie, dzisiaj piąć razy przejechałam
na czerwonym świetle bez żadnego
mandatu!
– No i co z tego?
– Nic. Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam
nową torebkę!

•••
Młody Szkot wraca z randki.
– Jak się udało spotkanie? – pyta tata
Szkot.
– Nieźle, wydałem tylko 4 funty.
– Uuuuuuu... dużo. Za dużo!
– Ale ona więcej nie miała.
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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
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 duży regał narożnik, z półkami,
witryną, szafeczkami, ciemno szary, w bardzo
dobrym stanie. Wymiary: wys. 2,23m, z jednej
strony: dł. 232cm, głębokość: 37cm, z drugiej
strony 285cm x 37cm. Można rozdzielić elementy (półki od witryny, itp.) Zdjęcia mogę wysyłać
Whatsappem/Messenger/Skype. Mebel znajduje się w centrum Brukseli w apartamencie na 1
piętrze. Cena 300€, do negocjacji.
T. 0476 920 819

Praca: szukam
Mężczyzna - independant, szuka pracy:
malowanie, układanie płytek, elektryka,
hydraulika. Własny samochód dostawczy i
narzędzia. T. 0472 819 473

cena 350€, miesiąc gwarancji, bez dodatkowych
opłat, bez możliwości meldunku. Wolne od
zaraz. T. 0488 568 465

T. 0497 266 878, 518 039 431

Do wynajęcia osobny pokój, cena 420€ bez
dodatkowych opłat. Komunikacja miejska
tramwaj: 51, 70, 2 min do przystanku. T. 0483
330 305

Posiadam: prawo jazdy kat.: „B”, „C”,
„C”+”E”; przewóz rzeczy (95); karta kierowcy;
adr-y + cysterny; uprawnienia na wszystkie
rodzaje wózków widłowych (wszystkie typy)
+ wymiana lpg + boczne (reach truck) + wózki
z unoszoną kabiną (man-up order picker) +
wózek do wąskich korytarzy (vna-very narrows
aisle) + ładowarki teleskopowe ze zmiennym
wysięgiem. Podejmę zatrudnienie jako:
kierowca lub operator wózków i ładowarek.
Znam komunikatywnie j. francuski. Przyjmę
zlecenia krajowe oraz zagraniczne. Posiadam
wykształcenie średnie/techniczne, z maturą.
Mam spore doświadczenie w remontach oraz
wykończeniach wnętrz: 15 lat w Belgii; 10 lat w
Polsce; sporadycznie prace we Francji; ostatnio
kontrakt w Luksemburgu. E-mail: baszek2@
wp.pl. T. +48 889 957 202

Ładne mieszkanie, 2 pokoje, (1 z nowymi
meblami), garderoba i duże łózko bez materaca,
salon z parkietem, łazienka z wanną, kuchnia
super wyposażona, balkon od ogródka z miejscem na stolik i 4 krzesła, schowek, sucha duza
piwnica, miejsce na parking przed domem, na
pierwszym piętrze bez windy. Cena 900€, bez
dodatkowych opłat. T. 0493 393 030 lub info@
gestionbcj.be

Mieszkanie: szukam
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

Mieszkanie: wynajmę

Szukam mieszkania na terenie Brukseli (centrum, St-Gilles, Forest), salon, 1 pokój, kuchnia,
łazienka, cena do 600€, Szymon
T. 0491 252 994

Wynajmę pokój, blisko metra Hermann
Debroux, spokojnej, niepalącej kobiecie. T. 0493
543 962

Kobieta szuka mieszkania z meldunkiem, w
umiarkowanej cenie. T. 0466 389 933

Pokój do wynajęcia dla kobiety w Brukselii,

@gsmservicebxl

Szukam pracy w budownictwie, pracowałem

przy stanach surowych, mam założoną
działalność i druk A1, posiadam auto i prawo
jazdy kat. b. Niepijący, niepalący.

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
Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Poszukuję cieśli/murarzy/zbrojarzy do wykonywania stanów surowych budynków mieszkalnych (prace ciesielskie - szalunki systemowe,
prace zbrojarskie, prace murarskie - murowanie
z porothermu na piankę). Osoby/Firmy na
własnej działalności z A1. Praca w okolicach Ninove, możliwość długoterminowej współpracy.
Kontakt: 0471 955 320
Job Talent pilnie poszukuje operatów maszyn pakujących. Miejsce pracy: Belgia. Nasz
klient jest producentem świeżych produktów
śródziemnomorskich takich jak oliwki, pesto,
antipasti czy tapenady. Firma przede wszystkim
stawia na jakość swoich wyrobów kontrolując ją
na każdym poziomie. Operator maszyn
Zakres obowiązków: obsługa linii pakującej
(foliarek, etykieciarek, rozlewarek), ustawianie
odpowiednich parametrów (prędkość linii,
wibracje, temperatura, ciśnienie próżniowe,
ciśnienie gazu), uzupełnienie surowca, materiałów opakowaniowych i etykiet na linii pakującej,
przeprowadzanie kontroli jakości i wypełnianie

dokumentów kontroliformatowanie maszyn w
momecie gdy wielkość opakowania na lini produkcyjnej się zmienaformatowanie etykieciarki,
informowanie technika o wszystkich awariach
i potrzebnych naprawach na lini produkcyjnej, dbanie o zachowanie czystości na swoim
stanowisku pracy. Wymagania: ok. 1.5 roku
doświadczenia w branży spożywczej, doświadczenie na podobnym stanowisku, chęć do pracy
na 2 zmiany, komunikatywna znajomość języka
angielskiego. Warunki finansowe: stabilna praca
na podstawie belgijskiej umowy, w entuzjastycznym i energicznym zespole, atrakcyjne
wynagrodzenie nawet 15.46 euro + dodatki
zmianowe + bony żywnościowe, możliwość rozwoju osobistego, wszystkie belgijskie bonusy:
trzynastka, pieniądze wakacyjne, kilometrówka,
zasiłek rodzinny, ubezpieczenie wypadkowe
oraz zdrowotne, zwrot kosztów dojazdu do Belgii, zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy,
pomoc polskojęzycznych konsultantów.
Kontakt: 48 81 440 88 99
Naszym klientem jest firma, która od dziesięcioleci figuruje na rynku konstrukcyjno - budowalnym jako symbol niezawodności, wszechstronności oraz profesjonalnego podjeścia do
wszelkich projektów i prac infrastrukturalnych.
Do swojego międzynarodowego zespołu ponad

Jeśli masz bliską Ci osobę , której picie powoduje poważne
problemy. Powitamy Cię serdecznie na naszych spotkaniach
grupy „Światło”.
Tu dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Nasze spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 20h.
Petit rue des Loups 68a,
1070 Anderlecht.
Tel. 0032 485 866 445

On lub ona pije? Nie radzisz sobie?
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem,
siłą i nadzieją. Mitingi są we wtorki od 19.30 do 21.00
Sterlingerstraat 4. 2140 Borgerhout
Tel. 0483 67 48 26 Bardzo serdecznie zapraszamy!
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2500 pracowników, nasz klient pilnie poszukuje kandydatów na stanowisko: pracownik
ziemny, miejsce pracy: Belgia. Opis stanowiska:
wykonywanie szerokiej gamy obowiązków i prac
ziemnych związanych głównie z budową rurociągów, na podstawie szczegółowych planów,
posługiwanie się rysunkiem technicznym oraz
narzędziami budowlanymi, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, realizowanie
projektów zarówno na terenie Belgii jak i za
granicą. Wymagania: kilkuletnie doświadczenie
w pracach budowlanych, głównie przy pracach
ziemnych, dobra znajomość niderlandzkiego,
francuskiego i/lub angielskiego, certyfikat VCA-VOL (lub gotowość do jego uzyskania), prawo
jazdy B i/lub BE, sumienność, odpowiedzialność
i dbałość przy wykonywaniu obowiązków, gotowość do ciężkiej, fizycznej pracy, również
w nadgodzinach. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie belgijskiej umowy
uzupełnione szerokim pakietem świadczeń
socjalnych takich jak: pieniądze wakacyjne,
kilometrówka, zasiłek rodzinny, ubezpieczenie
zdrowotne i wypadkowe, znakomite warunki
zakwaterowania, zwrot kosztów za pierwszy
przyjazd do Belgii, stałą opiekę polskojęzycznych koordynatorów.
Kontakt: 48 81 440 88 99

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.

STOP
NUISIBLES
CONTRE
EMENTS
DE TRAIT
CONSEIL

ISIBLES.
TOUS NU

N.
RATISATIO
ATION, DÉ
IS
T
C
E
S
IN
TION, DÉS
, ...
DÉSINFEC
PIGEONS
AFARDS,
C
,
IT
L
E
D
aux,
AISES
liers, bure
TES : PUN
ux, particu commerces
SPÉCIALIS
s tous loca
s et
on dan
fessionnel
Interventi
locaux pro

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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OGŁOSZENIA DROBNE
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. poszukuje dla jednego z klientów w Belgii, firmy
zajmującej się produkcją i montażem aluminiowych okien i drzwi, przeszklonych werand, bram
garażowych, zmotywowanych kandydatów do
pracy jako: monter okien i drzwi aluminiowych.
Praca polega na montażu u klienta okien, drzwi,
werand, ogrodów zimowych, instalowaniu przeszkleń, itp. wykonanych z profili aluminiowych.
Czasami praca wymaga wykonania fundamentu
lub innych prac związanych z montażem ww.
rozwiązań. Wymagania: doświadczenie w
montażu uprzednio wymienionych systemów,
umiejętność pracy w zespole, komunikatywna
znajomości języka angielskiego, prawo jazdy
oraz własny samochód, własne zakwaterowanie. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie
15,50€ brutto/h, w pełni legalne zatrudnienie
na podstawie belgijskiej umowy o pracę, dodatek wakacyjny (zgodnie z przepisami obowiązującymi w Belgii - 15.38 % rocznych zarobków
brutto), premię roczną (w wysokości 8.33 %
rocznych zarobków brutto), dodatek rodzinny,
pozostałe premie, bonusy i inne świadczenia
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Belgii,
zorganizowanie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w Belgii, pracę na dłuższy
okres czasu. Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie aktualnego CV w języku angielskim na adres: info@nextagency.eu Prosimy

o zamieszczenie następującej klauzuli (tylko
aplikacje z poprawną klauzulą będą rozpatrywane): Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w
moim CV przez NEXT s.c. do potrzeb realizacji
procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów
rekrutacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych). Wyrażam także zgodę
na udostępnianie moich danych osobowych
potencjalnym pracodawcom w kraju i za granicą
do celów związanych z procesami rekrutacji.
Rozumiem, że mogę żądać dostępu do moich
danych osobowych, żądać ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
przenoszenia danych. KRAZ 18051

Nieruchomości
Sprzedam dom mieszkalny o powierzchni 240
m2 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 oddzielnymi
wejściami, ogrzewaniem i wszelkimi mediami.
Ogrzewania: piec na eko groszek, piec oraz piec
gazowy. Dodatkowo dwa kominki w tym jeden z

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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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, 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

Różne
Małe kociaki czarne i szare tygryski oddam za
parę złotych na karmę dla matki.
T. 0485 423 724
Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale,
ordery, wpinki,orzełki, naszywki itp.: wojskowe
oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem odznaczeń, inne
pamiątki i starocie związane z wojskowością i
służbami mundurowymi. T. + 48 518 507 460,
e-mail: wojskowe-odznaki@wp.pl

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.

Zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślnego Nowego Roku!

GAZETKA
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Rozmawiaj po polsku, gdziekolwiek jesteś
Czy wiedziałeś, że problem nieznajomości języka za granicą można rozwiązać jednym, małym
urządzeniem? Od kiedy na rynku dostępne są elektroniczne tłumacze mowy Vasco Electronics,
trudności w rozmowach z obcokrajowcami przestały być problemem. Dzięki Vasco Translator M3
swobodnie porozmawiasz i zrozumiesz każdą rozmowę w języku obcym.

Vasco Translator M3 to:
•
•
•
•
•

łatwość obsługi - wystarczy włączyć i twój
tłumacz jest gotowy do pracy,
najlepsza jakość i szybkość tłumaczeń wymowa jak u native speakerów, dokładność
tłumaczeń 96%,
dożywotnio darmowy internet do tłumaczeń
w blisko 200 krajach bez dodatkowych opłat,
bez abonamentu - kupujesz raz i korzystasz
całe życie,
ponad 70 języków - m.in. francuski, holenderski,
niemiecki, angielski.

Vasco Translator M3 pomoże Ci:
•
•
•
•
•

w pracy - rozmawiaj z szefem i współpracownikami, zdobywaj nowe zlecenia,
u lekarza, w aptece - zrozumiesz
dokładnie wszystkie zalecenia,
w poszukiwaniu mieszkania - dzięki funkcji tłumaczenia rozmów telefonicznych,
w urzędzie - załatwisz wszystkie formalności,
w przetłumaczeniu i zrozumieniu umowy
lub ogłoszenia, dzięki funkcji tłumaczenia
zdjęć.

Korzystaj wszędzie tam, gdzie potrzebujesz porozumieć
się w języku obcym
Tłumacz mowy to samodzielność, bezpieczeństwo i swoboda komunikacji.

Kup i skorzystaj z kodu rabatowego
Dodatkowe 10% na wszystkie tłumacze Vasco Electronics*
z darmową wysyłką do Belgii.
Przy składaniu zamówienia wystarczy podać KOD: Belgia
Promocja ważna na www.vasco-electronics.pl i www.vasco-electronics.fr.
*Kupon nie łączy się z ofertą świąteczną.

Wybierz swój kolor

