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Na dzień dzisiejszy liczba osób dotkniętych wirusem COVID-19 na całym świecie wynosi 111 271 027, a liczba zgonów 2 464 045. W Europie od początku
trwania epidemii zarejestrowano ponad
33 mln przypadków oraz około 790 tys.
zgonów.
•••
W 2020 r. liczba Polaków zmniejszyła się
o ok. 115 tys. osób. To nie tylko skutek
wyższej, spowodowanej głównie przez
COVID-19, śmiertelności, ale także efekt
mniejszej liczby urodzeń. Sztandarowy
program PiS Rodzina 500+ kolejny rok
z rzędu nie miał wpływu na demografię.
GUS szacuje, że w 2020 r. zarejestrowano
355 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 20 tys.
mniej niż w poprzednim roku. Z danych
wynika, że w pierwszym półroczu liczba
nowo narodzonych dzieci była o 29 tys.
mniejsza niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego. W 2021 r. przewiduje się
dalszy spadek dzietności – tym bardziej że
ubywa też kobiet w wieku rozrodczym, co
jest efektem zmniejszonej dzietności w latach 1983–2003.
•••
48% Polaków zamierza szczepić się przeciwko Covid-19 – wynika z sondażu Kantar.
Nie planuje tego 26% badanych.
•••
Z danych rządowych wynika, że ogółem do
tej pory w Polsce wykonano 2 122 245 szczepień przeciw Covid-19. Pierwszą dawkę otrzymały 1 476 274 osoby, a drugą – 645 971.
Zanotowano 1775 niepożądanych odczynów
poszczepiennych.
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Najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce
jest Nowak; nosi je ponad 203 tys. Polek
i Polaków (102 503 kobiet i 100 617 mężczyzn) – poinformował Wydział Promocji
Polityki Cyfrowej KPRM. Tuż za nim znalazły się takie nazwiska jak Kowalska, Kowalski, Wiśniewska, Wiśniewski, Wójcik,
Kowalczyk. Nazwisko Nowak znajduje się
na pierwszym miejscu polskich nazwisk od
lat. Co ciekawe, jest to również najpopularniejsze nazwisko w Czechach i Słowenii.
Tam pisze się je nieco inaczej – Novák.
•••
Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłosiła rok 2021 rokiem warzyw i owoców.
Należą one do produktów, które jako konsumenci wyrzucamy najczęściej, a straty
w tym sektorze odnotowywane są praktycznie na każdym etapie produkcji żywności, od tzw. pola do stołu. Jak wynika
z badań PROM przeprowadzonych przez
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy
Instytut Badawczy i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w Polsce rocznie
w koszu ląduje blisko 5 mln ton żywności
– za prawie 3 mln ton tych strat odpowiadają konsumenci.
WG badań SGGW przeprowadzonych
w gospodarstwach domowych, warzywa
i owoce znalazły się na drugim miejscu
najczęściej wyrzucanych produktów, tuż za
resztkami talerzowymi. Najczęściej wskazywanym powodem wyrzucania żywności
jest jej zepsucie (65,2% wskazań). Kolejne powody to: przeoczenie daty ważności
(42%), przygotowanie zbyt dużej ilości je-
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dzenia (26,5%) i zbyt duże zakupy (22,2%).
Te same badania dowiodły również, że
często nieodpowiednio przechowujemy
warzywa i owoce.
Wśród produktów najczęściej przechowywanych w Polsce w lodówkach znalazły się
m.in. takie warzywa jak pomidory, cebula,
czosnek, banany i ziemniaki – a więc te,
które powinny być przechowywane poza
lodówką.
•••
W 2019 r. każdy mieszkaniec Unii Europejskiej produkował średnio 502 kg odpadów. Według danych opublikowanych
przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat, Belgia jest poniżej tej średniej
z 415 kg odpadów wytwarzanych rocznie
na mieszkańca. Najgorzej wypada Dania
(844 kg) i Luksemburg (791 kg), a najmniej
odpadów produkuje Rumunia (280 kg)
i Polska. Belgia zajmuje 6. miejsce w tym
europejskim rankingu. W 2005 r. Belgowie produkowali jeszcze 482 kg rocznie na
mieszkańca.
•••
W Belgii od 5 stycznia 370 019 osób
otrzymało pierwszą dawkę szczepionki,
a 203 755 dostało obie dawki (2,21% dorosłej populacji). W sumie 4% dorosłej populacji Belgii otrzymało pierwszy zastrzyk.
Obecny poziom szczepień jest podobny
we Flandrii (4,15%) i Walonii (4,21%),
podczas gdy w Regionie Stołecznym Brukseli wynosi 2,44%.
•••
192 przypadki raka diagnozuje się codziennie w Belgii.

WIADOMOŚCI
29. finał WOŚP

Fundacja WOŚP poinformowała, że deklarowana kwota na zakończenie finału
to 127 495 626 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy. Podczas 29. finału WOŚP pieniądze
zbierało blisko 120 tys. wolontariuszy.
Finał z głową – takie było hasło tegorocznej zbiórki, która pierwszy raz w historii
odbywa się w czasie pandemii. Wolontariusze zostali zaopatrzeni w maseczki,
a sztaby w płyny dezynfekcyjne. Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy można
było wspierać tradycyjnie - wrzucając
pieniądze do puszki, biorąc udział w licytacjach lub dokonując przelewu internetowego. W zeszłym roku WOŚP zebrała
rekordową kwotę – ponad 186 mln złotych. W ciągu 28 finałów w sumie zebrano ponad 1 mld 300 mln zł.

Belgia – obostrzenia

Od 8 lutego kempingi i parki wakacyjne (domki letniskowe) mogą ponownie
przyjmować gości. Parki te podlegają tym
samym zasadom, co inne formy zakwaterowania, co oznacza, że restauracje, bary
i inne obiekty pozostają zamknięte.
Od 13 lutego działają zakłady fryzjerskie.
Wznowienie ich działalności wymaga spełnienia bardzo rygorystycznych warunków:
nie są dozwolone maseczki z materiału,
a pomiędzy dwoma zabiegami należy odczekać 10 minut, tak aby dokładnie wyczyścić i zdezynfekować gabinet. Wszystkie
spotkania mogą się odbyć po wcześniejszym umówieniu się, a klienci muszą czekać
na zewnątrz. Należy zapewnić wystarczającą wentylację salonu poprzez otwarcie
okien i drzwi. Świadczenie usług w domu
jest nadal zabronione.

Podsumowanie organizatorów: Było radośnie, pięknie i najważniejsze: byliśmy
razem!

Agencje nieruchomości wznowią działalność – osoby chcące kupić lub wynająć
będą mogły ponownie oglądać mieszkania
i domy.

Impeachment Donalda Trumpa

Ogrody i parki zoologiczne zostaną otwarte
na takich samych warunkach jak inne rezerwaty przyrody, dozwolone są tylko zajęcia na świeżym powietrzu i musi być ścisła
kontrola wstępu.

Senat USA zagłosował przeciw impeachmentowi byłego prezydenta Donalda
Trumpa. W głosowaniu nad artykułem
impeachmentu za skazaniem byłego prezydenta głosowało 57 senatorów, przeciw było 43. Oskarżycielom nie udało się
uzyskać wymaganych 2/3 głosów.
Donald Trump został uniewinniony od
zarzutu o podżeganie do powstania
przed szturmem na Kapitol. Za uznaniem
go za winnego, oprócz wszystkich demokratów, głosowało także siedmiu senatorów republikańskich. Oznacza to, że były
prezydent będzie mógł w przyszłości ponownie ubiegać się o prezydenturę.

Szczepionka w UE
Po rozpatrzeniu wniosków Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu trzech szczepionek.
Europejska Agencja Leków opublikowała
trzy dokumenty zawierające wszystkie
informacje dotyczące szczepionek Pfizer,
Moderna i AstraZeneca.
Krótkie porównanie szczepionek w tabeli obok.
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Od 1 marca będą mogły rozpocząć swoją
działalność inne zawody kontaktowe (kosmetyczki, masażyści itp.).

Do 1 kwietnia obowiązuje zakaz podróżowania w celach innych niż służbowe lub niezbędne, zarówno z Belgii do innych krajów,
jak i z innych krajów do Belgii. Dotyczy to
głównie podróży turystycznych i rekreacyjnych. Data ta może ulec zmianie 26 lutego
lub w marcu, kiedy ponownie zbierze się komitet konsultacyjny (comité de concertation).
Podróże niezbędne – trzeba mieć przy sobie oświadczenie honorowe. Wszystkie
informacje i potrzebne dokumenty można
znaleźć na: www.info-coronavirus.be.
Osoby, które będą podróżować z ważnych
powodów dłużej niż 48 godzin, będą musiały przejść kwarantannę po powrocie,
a także podwójny test PCR w dniu powrotu
i siedem dni później.
Nowością jest to, że policja będzie automatycznie informowana, jeśli ktoś nie poddał
się badaniu na COVID-19 po powrocie z zagranicy. Środek ten powinien wejść w życie
przed rozpoczęciem Świąt Wielkanocnych.
Dzieci od 6. r.ż. również będą musiały robić
testy po powrocie z czerwonej strefy.
Kolejny komitet konsultacyjny zaplanowano na piątek 26 lutego 2021 r.

COVID 19 PLAN SZCZEPIEŃ W BELGII
W Belgii szczepienia rozpoczęto od seniorów w domach opieki, w następnej kolejności byli szczepieni pracownicy służby
zdrowia w szpitalach – najpierw pracujący
na tzw. oddziałach covidowych, a potem
personel ze wszystkich innych oddziałów.
Od marca rozpocznie się etap szczepień dla
tzw. szerokiej publiczności (najpierw osoby
powyżej 65 lat i grupa 45–65 lat z chorobami współistniejącymi, pracownicy kluczowych sektorów), a od czerwca szczepione
będą wszystkie pozostałe osoby (od najstarszych do 18 r.ż.).
Osoby narodowości belgijskiej oraz rezydenci (każdy zarejestrowany w belgijskiej
gminie) mieszkający w Belgii otrzymają
listownie, mailowo lub SMS-em zaproszenie na szczepienie do najbliższego centrum
szczepień.

• Druga strona będzie informować
o dacie, godzinie i miejscu szczepienia (zarówno dla pierwszego, jak
i drugiego szczepienia).
• Trzecia strona zawiera praktyczne
informacje dotyczące samej szczepionki.

Zaproszenie będzie składało się z trzech
stron.
• Pierwsza strona będzie w formie biletu elektronicznego z osobistym kodem kreskowym i kodem QR, a także
linkiem do strony, na której można się
zarejestrować: www.jemevaccine.be.
Będzie możliwe:
» potwierdzenie proponowanego
umówienia,
» odmowa (szczepienie nie jest obowiązkowe),
» zmiana umówienia (daty, godziny
– telefonicznie lub online).
Tę stronę będzie należało zabrać ze
sobą do centrum szczepień.

Ważne jest, aby każdy, kto otrzyma zaproszenie, zarejestrował się wcześniej
w celu potwierdzenia swojego przybycia, tak aby centra szczepień mogły
przewidzieć spodziewaną danego dnia
liczbę osób, a tym samym lepiej się
przygotować.
Więcej informacji o szczepieniach w Belgii:
www.info-coronavirus.be

PLAN SZCZEPIEŃ W BELGII
mieszkańcy i pracownicy
domów opieki

pracownicy służby
zdrowia w szpitalach

lekarze pierwszego
kontaktu

zakłady zbiorowej
opieki zdrowotnej
i inny personel szpitalny

osoby powyżej
65 roku życia

osoby z chorobami
współistniejącymi

pracownicy
w kluczowych sektorach

populacja powyżej
18 roku życia

podpodziały możliwe w zależności od dostępnej ilości

styczeń

koniec
stycznia

luty

luty

marzec

marzec

kwiecień

czerwiec

Pfizer

Pfizer
Moderna

Pfizer
AstraZeneca
Moderna

Pfizer
AstraZeneca
Moderna

Pfizer
AstraZeneca
Moderna

Pfizer
AstraZeneca
Moderna

Pfizer
AstraZeneca
Moderna
Curevac
J&J

Pfizer
AstraZeneca
Moderna
Curevac
J&J

szpitale

szpitale +
centra
szczepień

szpitale
i inne
instytucje

centra
szczepień

centra
szczepień

centra
szczepień +
medycyna
pracy

centra
szczepień +
medycyna
pracy

miesiąc
rozpoczęcia
szczepienia

dostępne
szczepionki

miejsce
szczepienia

domy
opieki

Przewidywania teoretyczne, podlegające zatwierdzeniom i dostawom.
Rodzaj podawanej szczepionki dla każdej grupy zostanie określony zgodnie z jej charakterystyką techniczną
i miejscami szczepień.

Więcej informacji www.info-coronavirus.be
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Kobiety, ponad połowa ludzkości, to energia, której nie da
się ujarzmić; to siła, której nie
da się zniszczyć; to emocje,
których nie da się wytłumaczyć i bez których nie byłoby
świata. Na kobietach oparta
jest jego równowaga; bez kobiecej mocy tworzenia, scalania, dbałości i miłości niczego
by nie było. Pomimo faktu, że
przez tysiąclecia były niedoceniane, lekceważone, dyskryminowane, zawsze pozostawały
podmiotem relacji, spokoju,
przedsiębiorczości. Bardzo często niemym podmiotem.

W relacjach z innymi kobietami istnieje wiele sprzeczności, które ciężko ubrać
w słowa, jednak spośród nich warto wybrać
to, co jest największą magią: solidarność.
Ta pierwotna, instynktowna, której często
przeczy codzienność, ale którą zazwyczaj
wyciągają na wierzch trudne sytuacje czy
ekstremalne warunki. W dzisiejszych czasach może częściej dominuje przekaz, że
kobieta kobiecie wilkiem. Jeśli spojrzeć jednak poza współczesne stereotypy, dość rozpowszechniane w ostatnim stuleciu, można
zobaczyć coś zupełnie innego.

Pierwotne społeczności miały jasny podział ról i obowiązków między mężczyznami a kobietami. Dziś często można
usłyszeć, że podstawą tego podziału była
niesprawiedliwość i dyskryminacja. Jednak
w tamtych społeczeństwach kobiety trzymały się razem, bardzo ważny był podział
ról w domu i przekazywanie nawet nie
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samych obowiązków, ale wiedzy, na linii
babcia – matka – córka. W kręgu najbliższych kobiet znajdowały się te pochodzące z rodziny, ale też z całej wioski czy plemienia. W kobietach była siła nie tylko do
podtrzymywania cyklu życia, do żywienia
społeczności czy do ciężkiej pracy. Była siła
napędzana miłością, dobrymi intencjami,
instynktami – tym, czego dzisiaj często się
nam odmawia w definiowaniu kobiecości,
choć cechy te są w nas pierwotnie zakodowane i na nich opiera się świat.

Kiedy rozmach cywilizacyjny wdarł się
w pierwotną codzienność, zmieniły się
role społeczne oraz zakres obowiązków
obu płci, jednak zjawisko solidarności
wśród kobiet przetrwało. Poluzowanie relacji społecznych oczywiście przyczyniło się
do ewolucji tego pierwotnego pojęcia, ale
nowy wymiar wcale nie zdegradował starego. Kobiety swój „krąg” zaczęły ograniczać
do najbliższych osób z rodziny – największym zaufaniem obdarzało się siostry czy
nieliczne przyjaciółki. Wśród tych zaufanych nie znajdowały się wszystkie napotkane na życiowej ścieżce kobiety, a tylko te
starannie dobrane. Jeżeli jednak zdarzały
się ekstremalne sytuacje, godzące w wydawałoby się niezwiązaną ze sobą społeczność, wówczas ze zdwojoną siłą emanowało poczucie kobiecej wspólnoty i niesienia
sobie wzajemnie pomocy i otuchy. Miłość,
dobre intencje i instynkty czyniły cuda, scalając społeczności kobiet, które solidarnie
stawiały czoła przeciwnościom losu.

Globalizacja i dzisiejsze social media prezentują jeszcze jedną, dość ciekawą formę
wsparcia. Otóż internet stał się medium
między kobietami, które dzielą się własnym doświadczeniem i nawzajem są dla
siebie oparciem. Jest to bardzo specyficzna forma solidarności, bo dotyczy zupełnie obcych sobie osób. Jednak działa i pomimo rozkwitu mowy nienawiści, którą
można spotkać codziennie w internecie,
w tych kręgach kobiet nie ma jej zbyt wiele
– a jest przede wszystkim empatia. W wirtualnych kręgach, nieraz anonimowo, nieraz zupełnie nieświadomie, na pierwszy
plan również wychodzą pierwotne cechy
kobiet: miłość, dobre intencje, instynkty.
Plus solidarność, którą, gdy trzeba, z wirtualnej przekuwa się w rzeczywistą.
W dzisiejszym świecie trudniej jest opisywać kobiecość przez pryzmat prostych
słów. Emancypacja i feminizm nie są jednak
wrogami niegdysiejszej definicji, a raczej
jej odmienną, współczesną formą. Piękna
jest różnorodność w świecie kobiecym, ta
nieprzewidywalność, ekspresja i łączenie
zupełnie przeciwstawnych biegunów w jednym ciele i umyśle. Wewnętrzne piękno
jednej kobiety, napędzane miłością, dobrymi intencjami i instynktami, jest naturalne.
To samo piękno, zwielokrotnione przez
zjednoczone w słusznej sprawie kobiety,
staje się zjawiskiem nadprzyrodzonym.
Ewelina Wolna-Olczak

Piętnastoletnia Alicja od zawsze była duszą towarzystwa.
Przebojowa, śmiała, rozmowna. Bywało, że jej rodzice
buntowali się na widok co rusz nowych gości. Zarzucali
dziewczynie, jakoby dom przekształcała w plac
zabaw, a ich traktowała niczym serwis zapewniający
wygłodniałym nastolatkom przekąski. Niemniej jednak
rozumieli, że w okresie dojrzewania grupa rówieśnicza
staje się dla młodego człowieka ważniejsza niż rodzina.
Rok temu, kiedy wirus zaczął zbierać pierwsze żniwo,
życie towarzyskie Alicji legło w gruzach. Rodzice na
darmo wertowali książki na temat udanej komunikacji
w rodzinie. Ani słowa o tym, jak dbać o kondycję
psychiczną dzieci w czasie pandemii.

Bywa, że nastolatek nic nie mówi. Albo odpowiada zdawkowo. W okresie dojrzewania
zaczyna spędzać większość wolnego czasu
w gronie przyjaciół, których tożsamość pozostaje często anonimowa dla rodziców.
Uważa jednocześnie, że bliskie kontakty
z członkami rodziny są krępujące i dyskredytują go w oczach znajomych. Jeśli idziesz
z młodym do kina, trzymaj się dwa metry
za nim; jeśli masz ochotę zmierzwić mu
czuprynę, zduś pragnienie w zarodku. Jeśli chcesz, by nastolatek nadal uczestniczył
w waszym życiu rodzinnym, wrzuć na luz.
Teraz młody uczy się, jak zawierać przyjaźnie i dbać o relacje z innymi. Teraz szkoli
umiejętności interpersonalne i zaczyna postrzegać siebie jako istotę społeczną. Teraz
potrzebuje wyboru, z kim wolałby spędzać
swój czas, na kim chciałby się wzorować, co
mu sprawia frajdę, a co nie jest w jego guście. Przyjaciele są dla nastolatka zwierciadłem, w którym odbija się jego własne „ja”.
Chętnie manifestuje swą odrębność przez
przyłączenie się do subkultury młodzieżowej, słuchanie określonego gatunku muzyki czy – w ramach uwypuklenia przepaści
między pokoleniami – poprzez używanie
slangu, którego leksykę znają tylko młodzi.
Aby wyrosnąć na niezależnego i odpowiedzialnego dorosłego człowieka, nastolatek
musi stworzyć własny system wartości
i przekonań. Naturalną reakcją jest więc
podawanie w wątpliwość poglądów innych
i podważanie ideałów, które do tej pory
w domu uznawane były za święte. Pamiętaj
jednak, że dojrzewanie jest etapem przejściowym. To czas próby i testowania. War-
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tości, zainteresowań, przyjaciół, stylu bycia,
a przede wszystkim – rodziców. Jeśli teraz
nie zdobędzie tej wiedzy, być może przez
długi czas nie odnajdzie się w gronie rówieśników. To norma, która wyznacza granice
prawidłowych zachowań człowieka.
Mariusz Szczygieł w swoim zbiorze reportaży
o enigmatycznym tytule „Nie ma” prowadzi
pogłębione studium na temat nieobecności
i braku. W tym celu wykorzystuje rozmowy
i historie opowiedziane mu przez wielu ludzi.
Nie ma kogoś. Nie ma czegoś. Nie ma przeszłości. Nie ma widelców do sera. Nie ma
miłości. Nie ma życia. Nie ma ﬁkcji. Nie ma
grobu. Nie ma siostry. Nie ma klamek. Nie
ma niebieskich tulipanów. Nie ma nie ma.
W czasach pandemii życie dopisuje kolejne
rozdziały do zbioru reportażysty. Alicja nie
ma życia towarzyskiego, nie ma przyjaciół,
nie ma szkoły, nie ma buntu, nie ma chęci,
nie ma energii, nie ma oczekiwań i nie ma
perspektyw. Jak donoszą media, takich nastolatków jak Alicja mamy dziś wysyp.
W związku z kolejną falą wirusa rząd co rusz
nakłada na obywateli nowe obostrzenia.
Nie ma możliwości spotykania się w większych grupach, nie ma wyjść do restauracji,
kawiarni, klubów i instytucji kultury. Nie
ma wycieczek szkolnych, podczas których
zacieśniały się przyjaźnie. Nie ma rozbudowanych zajęć pozalekcyjnych, które rozwijały zainteresowania i szlifowały talenty. Coraz
mniej uczniów odczuwa radość w związku
z brakiem przymusu chodzenia do szkoły.
Przeciwnie, ich piramida lęków rośnie. Tracą grunt pod nogami. Dodatkowo media

jak szarańcza zalewają nas informacjami.
Gazety, wiadomości telewizyjne i portale
internetowe nie segregują wiadomości dla
gruboskórnych i wrażliwców. Wypluwają
z siebie newsy jak leci. A przeładowanie negatywnymi informacjami potraﬁ być dla wielu osób, zwłaszcza tych z wysoko rozwiniętą
empa�ą, źródłem prawdziwego cierpienia.
Może wpływać na ich samopoczucie, uniemożliwiać podjęcie aktywności czy budzić
zwątpienie w sens życia. Każdego dnia zalewa nas strumień stresogennych ścieków.
Przed młodym człowiekiem stoi nie lada
wyzwanie. Zmiany rozwojowe w połączeniu z zachodzącymi w okresie dojrzewania
zmianami hormonalnymi same w sobie
często skutkują obniżonym lub chimerycznym nastrojem, rozdrażnieniem, lękiem czy
niską samooceną. Depresja młodzieńcza
jest szczególną postacią zaburzeń depresyjnych. Niektóre źródła podają nawet, że
jest normalnym etapem rozwoju. Epidemia
sprawiła, że na ten trudny okres nałożył się
dodatkowo lęk o przyszłość, o zdrowie,
o bezpieczeństwo bliskich, a także niepewność, co przyniesie jutro. Dziś już wiemy,
że izolacja wynikająca z obostrzeń epidemiologicznych generuje stany depresyjne
i zaburzenia neurotyczne. W połączeniu
z depresją wynikającą z procesu dorastania
może przybrać na sile. Wówczas nie wystarczy zwyczajnie „przeczekać”.
Nie są znane przyczyny występowania depresji u dzieci. Podobnie jak w przypadku
dorosłych najczęściej wskazuje się na zestawienie trzech czynników: biologicznych,
psychologicznych i środowiskowych. Depresja jest chorobą, która w obrazie klinicznym może przypominać okres buntu
lub problemów somatycznych. Depresja
u dzieci, podobnie jak u dorosłych, wiąże
się z długotrwałym obniżeniem nastroju.
Objawy chorobowe zależą od wieku dziecka i etapu jego rozwoju. U nastolatków
najczęściej obserwuje się zmiany zachowania, a u maluchów – objawy somatyczne
(cofanie w rozwoju, moczenie, bóle głowy,
brzucha, biegunki, duszności itp.). Do szczególnych objawów, które zwykle pojawiają
się u dzieci, możemy zaliczyć m.in. smutek,
przygnębienie, obniżenie nastroju, płaczliwość, ale także nadmierną drażliwość,
złość, wrogość w stosunku do innych. Nierzadko nasila się apa�a, ograniczenie albo
rezygnacja z zainteresowań i aktywności,

Rodzice Alicji już dawno zapomnieli o trapiących ich wcześniej problemach – licznym gronie nastolatków okupującym salon
i wiecznie pustej lodówce przy nieustającym korowodzie znajomych córki. Dziś cisza
pustego domu mierzi ich, drażni i przyprawia o mdłości. Podobnie jak wielu rodziców, tak i ich depresja córki doprowadza
do rozpaczy. Alicja wycofała się z życia rówieśniczego i rodzinnego. Z braku realnych
wspólnych przeżyć jej kontakty w sieci zamarły. Zaniedbała swój wygląd. Ma awersję
do jedzenia i problemy ze snem. Mówi, że
ma poczucie beznadziei i uważa swoje życie
za bezużyteczne. Nie ma klasy, nie ma paczki. I Alicji też jakby… nie ma.
Depresja rozumiana jako choroba należy
do grupy zaburzeń nastroju. Jej przebieg
może być przewlekły, ze stałym nasileniem
objawów lub może ona przyjmować postać nawracających epizodów o łagodnym,
umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, oddzielonych okresami dobrego samopoczucia. Czy wiesz, że nie istnieje taka jednostka chorobowa jak „depresja dziecięca”? U
wielu dzieci nie stawia się więc takiej diagnozy. Są jednak podstawy, by przypuszczać, że depresja dotyka nawet co trzeciego
nastolatka. Prawdopodobnie po pandemii
statystyki poszybują w górę.
Rodzice Alicji nie szczędzą czasu, by znaleźć
an�dotum na bierność córki. Badania kliniczne nie pozostawiają wątpliwości – po
wystąpieniu pierwszego epizodu depresyjnego istnieje poważne ryzyko pojawienia
się kolejnego.
Rodzicom trudno jest jednoznacznie zdiagnozować, czy zachowanie ich dojrzewającego nastolatka jest związane z chorobą,
zaburzeniem psychicznym, czy jest to typowy bunt. Jeśli niepokojące objawy zaczynają
uniemożliwiać dziecku codzienne funkcjonowanie oraz gdy utrzymują się dłużej niż dwa
tygodnie, należy zasięgnąć pomocy specjalisty, który określi, czy nastolatek potrzebuje

leczenia oraz jaka forma wsparcia psychologicznego będzie adekwatna do jego potrzeb.
Najlepiej udać się do lekarza wyspecjalizowanego w psychiatrii dzieci i młodzieży,
ewentualnie do psychologa lub lekarza pediatry, którzy w razie potrzeby przekierują
dziecko na konsultację psychiatryczną. Psychiatra inicjuje wywiad z dzieckiem lub nastolatkiem oraz jego opiekunami, a następnie przeprowadza badanie psychiatryczne.
Nie ma się czego obawiać – to szczegółowa
rozmowa, która pozwala ocenić stan psychiczny młodego pacjenta. Każdy przypadek
jest inny i należy go rozpatrywać indywidualnie. Nie ma określonego schematu działania.
W przypadku depresji podstawowymi metodami leczenia są oddziaływania niefarmakologiczne, takie jak psychoedukacja i psychoterapia, ale w niektórych przypadkach wskazane
lub nawet konieczne jest przepisanie pacjentowi leków. Psychoedukacja to trening pacjenta i jego bliskich. Celem oddziaływań
psychoedukacyjnych jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, rozwijanie wsparcia emocjonalnego, redukowanie
stygmatyzacji, zmiana nastawień i przekonań
pacjenta i jego otoczenia na temat problemu, a także identyﬁkacja i eksploracja uczuć.
Psychoedukacja nazywa problem, dostarcza
o nim najważniejszych informacji, a przede
wszystkim przynosi nadzieję na zmianę.
W parze z psychoedukacją idzie psychoterapia. To metoda pozwalająca na otwartą rozmowę z kimś, kto jest obiektywny, neutralny
i nieoceniający. Podejmując decyzję o rozpoczęciu psychoterapii, warto więc zwrócić
uwagę na wybór odpowiedniego psychoterapeuty. Skuteczność leczenia zależy w dużej
mierze od jakości tzw. relacji terapeutycznej,
opartej na współpracy pacjenta z lekarzem.
Konieczne jest więc zaufanie wybranemu
specjaliście i szczere omawianie z nim swoich emocji i dylematów. Proces leczenia
w większości przypadków jest długotrwały,
chociaż wiele osób czuje ulgę już po kilku lub
kilkunastu sesjach. Farmakologię, czyli leki,
stosuje się wtedy, gdy u pacjenta występują
bardzo nasilone objawy depresji, utrudniające prowadzenie terapii.
Dziecko i rodziców łączy silna więź. Opieka
osoby dorosłej oraz jej wskazówki pomagają
nastolatkowi prawidłowo dorastać i odnaleźć
się w nowej roli. Pomimo tego, że nastolatek
realizuje się w grupie i przez grupę rówieśniczą, to nadal jesteś dla niego całym światem.
Jeśli pokazujesz dziecku, że ci na nim zależy,
kochasz je i szanujesz, to zyska na tym zarówno jego samoocena, jak i pewność siebie.

Wiadomo, sam jako rodzic doznajesz frustracji. Dla ciebie nowa sytuacja to też duże
wyzwanie. Tym, czego twój nastolatek teraz
najbardziej od ciebie oczekuje, jest aktywne
wsparcie i motywacja do działania. Bo pomimo wszechwładnego poczucia autonomii
jego potrzeby – od narodzin do chwili obecnej – wcale się nie zmieniły. Pomóż młodemu
efektywnie funkcjonować w trakcie pandemii.
Wprowadźcie ramowy plan dnia, z podziałem
na czas na naukę, odpoczynek, posiłki i sen.
Nagła zmiana rytuałów może wpływać na
gorszy nastrój i powodować tzw. „rozbicie”.
Trzymajcie się rytmu. Zredukujcie czas spędzony na czytaniu informacji z kraju i ze świata – już pierwsze trzy akapity pozwolą wam
zorientować się, co jest grane. Nie rezygnujcie
z aktywności ﬁzycznej. Nie trzeba jechać na
rajską wyspę, by móc pooddychać świeżym
powietrzem. Póki co odkrywajcie miejskie
parki i podmiejskie lasy. I przede wszystkim –
rozmawiajcie. Słuchaj nastolatka bez osądzania i ciągłego pouczania. Namawiaj go do spędzania czasu z rodziną i zachęcaj do rozmów
z innymi dorosłymi (starszym rodzeństwem,
kuzynami, wujkiem, dziadkami).
Bądź szczery – jeśli sam masz problemy, do
których wstydzisz się przyznać, to nie oczekuj
od dziecka, że nie dostrzeże hipokryzji. Młody
musi mieć pewność, że jesteś po jego stronie,
nawet jeśli wasze opinie są różne. Chcąc pomóc dziecku, musisz stale uczyć się nowych
umiejętności i nie ulegać emocjom, nawet
jeśli przyjdzie ci zmierzyć się z całkowitą obojętnością lub wręcz atakiem z jego strony. Nie
zmienisz swojego potomka, ale zawsze możesz zmienić swój stosunek do niego. Udowadniaj mu, że jego głos ma znaczenie. Każde
dziecko powinno być traktowane z poszanowaniem swojej godności i podmiotowości.
Pandemia rujnuje życie i zdrowie milionów ludzi, w tym również dzieci i młodzieży. Zdalne
nauczanie, izolacja od rówieśników, ograniczona oferta spędzania wolnego czasu spotęgowały wśród młodych stres, lęk o przyszłość
oraz depresje. Psychologowie mówią, że po
pandemii koronawirusa czeka nas pandemia
depresji, zwłaszcza u nastolatków.

rys. Freepik

które dotychczas sprawiały frajdę, niskie
poczucie własnej wartości, spadek energii, zaburzenia koncentracji, zwiększenie
lub zmniejszenie apetytu, spowolnienie
lub wręcz pobudzenie aktywności ruchowej, a nawet myśli samobójcze. Przyczyny
depresji upatruje się w stresach, problemach w szkole, w relacjach z rówieśnikami
lub w traumatycznych doświadczeniach.
U dzieci starszych diagnoza jest łatwiejsza –
mogą (choć wcale nie muszą) powiedzieć,
co im dolega, i podać źródło zniechęcenia.

Sylwia Znyk
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Media

bez wyboru

W środę 10 lutego wiele głosów w Polsce zamilkło. Tego dnia odbył się
wspólny protest mediów przeciwko projektowi wprowadzenia
nowego podatku od reklam. Taki
podatek uderzyłby w media niezależne, które nierzadko nie byłyby w stanie utrzymać działalności.
Dlatego 10 lutego wielu widzów,
słuchaczy, czytelników i internautów
nie otrzymało swojej codziennej porcji wiadomości czy ulubionych programów, a jedynie usłyszało złowieszczy
komunikat, zobaczyło czarny ekran…

TU MIAŁ BYĆ TWÓJ ULUBIONY
PROGRAM…
Protest tym razem nie wyszedł na ulice, ale
odbył się w rozgłośniach radiowych, w studiach telewizyjnych, w drukarniach gazet
codziennych oraz w internetowych serwisach informacyjnych i opiniotwórczych. „Tu
miał być Twój ulubiony program”, „W tym
miejscu powinna być nasza treść”, „Dziś
od rana nie publikujemy artykułów”, „Ten
komunikat to jedyne, co dziś u nas usłyszysz” – to tylko niektóre z haseł protestu
w najpopularniejszych polskich mediach
niezależnych.
Celem tego działania było ukazanie Polakom, jak już wkrótce może wyglądać rzeczywistość bez dostępu do wolnej prasy,
audycji, informacji. Wielu odbiorcom protestowych komunikatów towarzyszyły skojarzenia z czasami PRL-u, kiedy media niepaństwowe poddawane były represjom,
albo skojarzenia z modelem węgierskim,
w którym wolne media unicestwiono właśnie przez taktykę obciążeń finansowych.
Nagle zrobiło się czarno, cicho, z ekranów
i głośników powiało grozą i wielu Polaków
mimowolnie powróciło w myślach do czasów, o których woleliby zapomnieć. Tym
razem jednak może nie być mowy o cenzurze, bo… wkrótce może nie będzie już kogo
cenzurować.
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Sygnatariuszami listu były zarówno
małe firmy, jak i duże koncerny medialne. Wśród tych najpopularniejszych
znalazły się m.in. Agora, CANAL+, Grupa
Interia.pl, Grupa RMF, Helios, NaTemat.pl,
Polityka, Polska Press Grupa, Telewizja
Polsat, TVN.

POD PRETEKSTEM PANDEMII

CIOS W MEDIA LOKALNE
Polski rząd opracował projekt ustawy,
w której zakłada podatek od reklamy internetowej i konwencjonalnej. Firmy medialne
(które są normalnymi płatnikami składek
i podatków) prócz zbiorowego protestu wystosowały list otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów partii politycznych.
Wskazują w nim wiele zagrożeń dla wolności słowa w Polsce, które takie nieprzemyślane działanie za sobą pociągnie. Po pierwsze, osłabienie, a być może i likwidację
mediów działających niezależenie w Polsce.
Po drugie, zubożenie budżetów na lokalne
treści oraz te, które wymagają większych
nakładów finansowych dla odpowiedniej jakości. Niestety, konsekwencją takiej zmiany
będzie też nagły wzrost zwolnień w branży
medialnej oraz powszechne odcięcie dostępu do informacji lokalnej. Po trzecie, dyskryminacja mediów niepaństwowych, które
zostaną zobowiązane do kolejnych płatności
– przy jednoczesnym wsparciu finansowym
mediów państwowych z budżetu państwa.
Po czwarte, w teorii nowy podatek miałby
obciążyć tzw. „cyfrowych gigantów”, którzy dzięki lukom w prawie mogą unikać
obowiązków podatkowych, ale w praktyce
dotknie on tych najmniejszych. Szczególnie
ucierpią lokalne media informacyjne.

Według założeń rządowego projektu
połowa wpływów z nowego podatku
miałaby trafić do Narodowego Funduszu
Zdrowia i zostać przeznaczona na zwalczanie skutków pandemii. Braki w budżecie
udałoby się w ten sposób uzupełnić dzięki
ruchowi, który przyczyniłby się również
do likwidacji znacznej części kłopotliwych
mediów niezależnych, krytykujących władzę lub sposób prowadzenia działań mających ograniczyć rozprzestrzenianie się
epidemii.
Protestujące media nie zgadzają się na
taką retorykę: Wspieramy Polaków, jak
i rząd w walce z epidemią, zarówno informacyjnie, jak i przeznaczając na ten cel zasoby warte setki milionów złotych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu
epidemii jako pretekstu do wprowadzenia
kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego
obciążenia mediów. Obciążenia trwałego,
które przetrwa epidemię Covid-19.
Dziś jeszcze nie wiadomo, jaki będzie efekt
protestu mediów. Być może rząd porzuci
kontrowersyjny projekt, szukając środków
na walkę z pandemią gdzie indziej, jednocześnie pozwalając działać niezależnym
nośnikom informacji i opinii. Jednak lęk, że
nawet jeśli nie teraz, to za jakiś czas pomysł
ten powróci, wydaje się uzasadniony. Działania obecnej władzy dowodzą, że dość
konsekwentnie reaktywuje ona pozornie
zarzucone pomysły i stopniowo wdraża je
w życie, czekając tylko na odpowiedni moment polityczno-społeczny.
Ewelina Wolna-Olczak

Przez 90 proc. życia przebywamy w pomieszczeniach, a obecna epidemia
koronawirusa tylko pogorszyła tę sytuację, zamykając nas jeszcze bardziej
we własnych domach. Od 5 do 12 godzin spędzamy przed ekranem
komputera, laptopa lub telefonu. A przecież człowiek stworzony został
jako dziecko natury i nasze ciała i zmysły przystosowane są do przebywania
wśród przyrody. Właśnie tam odnajdują ukojenie i zdrowie.

Elementy leśnego pejzażu – czyli gleba,
drzewa, kora, igły, mchy – tworzą swoisty
i wyjątkowy mikroklimat zwany mikrobiotą. Ten specyficzny mikroklimat, wytwarzany przez bakterie, strzępki grzybów, zarodniki, pyłki, wpływa niezwykle
korzystnie na ludzki układ autoimmunologiczny. W otoczeniu drzew poddajemy się działaniu fitoncydów – mikrosubstancji wytwarzanych przez drzewa
w celu obrony przed wirusami, bakteriami i grzybami. W naszych drogach oddechowych działają one bakteriobójczo,
wspomagając walkę z infekcjami.
Oddychając leśnym powietrzem, czujemy przyjemny zapach. To dzięki olejkom
eterycznym uwalnianym przez rośliny
i kwiaty. Te lotne substancje aromatyczne nie tylko uprzyjemniają wędrówki przez las, ale i dają poczucie relaksu
i odprężenia, a ponadto mają działanie
przeciwzapalne, antyoksydacyjne, a nawet antynowotworowe. Aby doświadczyć ich działania, najlepiej w dość
ciepły i suchy dzień wybrać się do lasu
z przewagą drzew iglastych, np. sosen.

Shinrin-yoku to po japońsku „kąpiele
leśne”. Od kilkudziesięciu lat pozostają
jedną z form relaksu najchętniej praktykowaną właśnie w tym kraju. Polegają na
powolnym spacerze wśród drzew i chłonięciu całym sobą tego, co nas otacza.
Pobyt w leśnym środowisku wpływa na
wszystkie nasze zmysły – wzroku, słuchu,
węchu, dotyku, smaku – dlatego jest tak
bardzo kojący. Obserwujemy promienie
słońca padające na liście i ścieżkę; dostrzegamy różnorodne odcienie zieleni,
brązu; słyszymy szum liści, świst wiatru,
śpiew ptaków; wdychamy czyste, pełne
tlenu powietrze nasycone olejkami eterycznymi; czujemy ciepło promieni słonecznych i chłód cienia, szorstkość kory
i gładkość mchu. Otacza nas przyroda,
w której powoli się zatapiamy, uwalniając ciało od miejskiego zgiełku i harmonizując się z rytmem natury.
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Pierwotnie chodziło o możliwość leczenia ludzi poddanych nadmiernemu
stresowi, czyli wykorzystanie idei spacerów po lesie jako formy profilaktycznych działań w celu poprawy samopoczucia. Propagowanie idei kąpieli
leśnych pozwoliło jednak na dostrzeżenie prozdrowotnych właściwości lasu i,
co za tym idzie, przeciwdziałanie niszczeniu i eksploatacji „zielonych płuc”
naszej planety.
Dobroczynny wpływ spacerów wśród
drzew znany był ludziom od dawna, tylko obecnie zyskał naukowe potwierdzenie swojej dobroczynności. W Japonii
istnieje nawet Towarzystwo Medycyny
Leśnej, któremu przewodzi dr Qing Li –
zwolennik i propagator leśnych kąpieli,
autor książki „Shinrin-yoku. Sztuka
i teoria kąpieli leśnych”. Dziś w samej
Japonii z tej metody „leczenia” korzysta
rocznie do kilku milionów osób.

Las oferuje nam ponadto czyste i wolne
od spalin i zanieczyszczeń powietrze. Jest
ono odpowiednio wilgotne i dodatkowo
zjonizowane, co świetnie działa na drogi
oddechowe. Rozproszone światło słoneczne przenikające przez gałęzie i liście
stanowi ukojenie dla zmęczonych oczu
i nerwów. Obserwacja kształtów dalekich od uporządkowanych wytworów
człowieka czy też powtarzających się,
ale naturalnych wzorów na paprociach,
liściach ma znaczenie terapeutyczne.
Bogactwo leśnej natury jest otwarte dla
każdego i o każdej porze roku.

Już dwugodzinna leśna kąpiel ma niezwykle cenne właściwości. Przebywanie wśród drzew dotlenienia organizm
oraz działa antystresowo i antydepresyjnie, zmniejszając odczuwalny poziom stresu i napięcia w ciele. Obniża
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się bowiem wtedy poziom kortyzolu
oraz innych hormonów pobudzających,
jak adrenaliny czy dopaminy. Widoczne jest to po zmniejszaniu się poziomu gniewu, znużenia, zakłopotania.
Shinrin-yoku wpływa hamująco na
układ współczulny, odpowiedzialny za
reakcje walki lub ucieczki, a jednocześnie aktywizuje układ przywspółczulny,
odpowiedzialny za odpoczynek i regenerację. Zwiększa uczucie relaksu. Przeciwdziała również bezsenności – następuje poprawa długości i jakości snu.
Wśród leśnych spacerowiczów zauważono także obniżenie poziomu ciśnienia
krwi lub jego znormalizowanie, a także
obniżenie poziomu cukru we krwi oraz
wzmocnienie układu immunologicznego poprzez zwiększenie liczby komórek
NK (natural killers – „naturalni zabójcy”),
które mają unikalne zdolności zabijania
komórek nowotworowych lub komórek
zakażonych wirusem. Może stąd brała
się ochota ludzi do spacerowania po lesie w czasie pandemii? Praktykowanie
kąpieli leśnych wpływa też łagodząco
na wiele schorzeń dotykających współczesnych ludzi – jak atopowe zapalenie
skóry czy łuszczyca.
Wyraźnej poprawie ulega nastrój poprzez zwiększenie pozytywnego stosunku do życia. Poza tym shinrin-yoku
dodaje witalności i energii, zwiększa
zdolność rozwiązywania problemów
i podnosi kreatywność. Poprawia zdolności poznawcze, takie jak uwaga, koncentracja i pamięć. A dodatkowo kąpiele
leśne pozytywnie wpływają na przemianę materii, bo pozwalają schudnąć.

Spacer po lesie lub parku przyniesie
nam korzyści zdrowotne, ale trzeba
pamiętać o kilku zasadach.
Należy zostawić telefon lub aparat
fotograficzny w domu albo samocho-
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dzie. To ma być czas cyfrowego detoksu. Choć chciałoby się utrwalić piękno
natury, to fotografowanie rozprasza
i sprawia, że spacer przemienia się
w poszukiwanie ciekawych miejsc do
uwiecznienia, a wtedy gdzieś gubi się
spokój, który powinien towarzyszyć
nam w czasie spaceru.
Tempo marszu powinno być powolne
i niezwiązane z konkretnym celem.
Nieważne, ile kilometrów przejdziemy
ani do jakiego konkretnego miejsca
dojdziemy. Idźmy tam, gdzie poprowadzi nas ścieżka i chęć. Nie śpieszmy się.
Rozkoszujmy się tym, co nas otacza,
i chłońmy naturę wszystkimi zmysłami – otwórzmy się na oglądanie, słuchanie, wdychanie i dotykanie. Można
przystanąć lub usiąść, by zatrzymać
wzrok na barwie liści, fakturze kory
drzewa, by odczuć gładkość kamienia,
miękkość mchu. Można zanurzyć ręce
w strumyku lub posłuchać śpiewu ptaków, poobserwować życie mrówek.
Brak zewnętrznych hałasów koi nerwy,
ale trzeba też wyciszyć się wewnętrznie poprzez uspokojenie myśli i brak
wewnętrznego dialogu. Skup się na naturalnych dźwiękach – odgłosach lasu
dobiegających z różnych kierunków
i odległości.
Głęboki wdech, pełny wydech.
Aby nawiązać więź z naturą i poczuć
się jej cząstką, warto znaleźć takie
miejsce na spacery, z którym wiążą
się przyjemne odczucia, np. związane
z dzieciństwem lub pełnymi szczęścia
przeżyciami. Najlepiej spacerować po
lesie, ale może to być też zadrzewiony
park lub skwer.
Każda chwila spędzona na łonie natury jest dobra, ale aby otworzyć się
całkowicie i odczuć korzyść zdrowotną, kąpiel leśna powinna trwać ok.
2 godzin. Ten czas pozwoli na całko-

wite zanurzenie się w dobroczynnym
mikroklimacie lasu i uruchomienie
wszystkich zmysłów.
Należy skupić się tylko na kontakcie
z naturą i zatopić się w niej. Trzeba
wyćwiczyć umiejętność koncentracji
na otoczeniu, być tu i teraz. Nie wybiegać myślami w przyszłość, ale i nie
cofać się w przeszłość. Skupić się na
przeżywaniu tego, czego właśnie doświadczają nasze zmysły.

Kąpiel leśna, jak każdy rodzaj kąpieli, ma na celu oczyszczenie. W lesie
zmywamy z siebie nie brud, ale nagromadzone w ciele emocje i myśli. Rozluźniamy ciało i dajemy odpoczynek
umysłowi. Doznajemy radości i spokoju, bliskości z naturą, aż do poczucia się
jej integralną częścią. Ale leśna kąpiel
to nie podążanie za jakimś konkretnym
celem, co raczej czerpanie z darów, którymi obdarza nas natura. To podążanie
za odgłosami lasu, nasycanie się barwami i dźwiękami natury, chłonięcie jej zapachów. Osiągnięcie stanu niemyślenia,
niezamartwiania się i – poprzez zatopienie się w naturze – stanu głębokiego
relaksu. Wyciszamy się, by doznać pełni
olśnienia. By otworzyć się na doświadczenie podziwu – stanąć i zapatrzeć się
na piękno przyrody. Zwolnić i zatrzymać
się tu i teraz. Z uwagą chłonąć wszystko
dookoła wzrokiem, węchem, dotykiem,
smakiem. Leśny spacer można połączyć
z obejmowaniem drzew – to potwierdzona naukowo praktyka czerpania
jeszcze większego pożytku z kontaktu
z naturą. Przytulanie się np. do sosny
wzmacnia odporność, łagodzi zmęczenie i redukuje stres.
Można zażywać kąpieli leśnych w czasie samodzielnych wędrówek, a można także z przewodnikiem, który ułatwi nam spacer, podpowiadając, jak
wyciszyć się, by odczuć dobrodziejstwo natury.
Sylwia Maj
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Pytanie: ilu z was, drodzy czytelnicy, zna postać lady Mary Wortley Montagu? Tym, którzy mogą się tą wiedzą pochwalić
– serdecznie gratuluję, tych, którzy podobnie jak ja nie mieli do tej pory o jej istnieniu zielonego pojęcia, pragnę
pocieszyć, że Mary dla wielu pozostaje nieodkrytą tajemnicą. Wszystkich zaś zachęcam do przeczytania mojego tekstu
o tej niezwykłej kobiecie, ponieważ m.in. dzięki niej mamy dostęp do wspaniałego wynalazku, jakim są szczepionki.

Lady Mary Wortley Montagu

Kobieta, która zmieniła medycynę
Damą być…

Jeśli urodzilibyście
się kobietą w arystokratycznej angielskiej rodzinie
gdzieś na przełomie XVII i XVIII w.,
wasze życie w dużej mierze byłoby
już od najmłodszych
lat zaplanowane. Mary
Pierrepont, bo takie nazwisko panieńskie nosiła nasza bohaterka,
nie była w tym względzie wyjątkiem. Ojciec
wybrał dla niej kandydata na męża według
własnych norm, które niestety dla taty, a dla
nas na szczęście, nie bardzo pokrywały się
z tym, o czym marzyła sama Mary. W 1712 r.
23-letnia wówczas panna postanowiła zagrać
na nosie konwenansom i umowom zawartym
przez rodziców z kandydatem na męża i poślubiła (wbrew woli ojca) sir Edwarda Wortley Montagu. Młodzi znali się już wcześniej,
wymieniali miłosną korespondencję i wzdychali do siebie w głębokiej tajemnicy, jednak
widmo nadciągającego ślubu zmusiło ich do
podjęcia drastycznych działań. Sir Edward
i Mary uciekli i pobrali się w atmosferze
skandalu.
Kiedy to się stało, rodzice Mary prawdopodobnie spojrzeli w przeszłość i doszli do wniosku, że powinni byli przewidzieć, że ich córka
nie będzie chciała żyć według nie swoich reguł. Mary już od najmłodszych lat nie była,
mówiąc delikatnie, modelową córką angielskich arystokratów. Z jej listów i wierszy dowiadujemy się, że bardziej niż haftowaniem
i czekaniem z utęsknieniem na zaplanowane
małżeństwo interesowała się literaturą, naukami ścisłymi, biologią i łaciną. Kiedy kończyła 16 lat, na jej biurku pyszniły się dwa tomy
napisanych przez nią wierszy, a ona była w stanie czytać po łacinie, której sama się nauczyła.
W tamtych czasach od kobiet nikt nie oczekiwał wykształcenia, a ich zainteresowanie
literaturą powinno było ograniczać się do romansów – ale nie zbyt wielu, bo jak wiadomo,
wywołują one u kobiet niepotrzebne emocje.
Dziewczyny najczęściej uczono kilku rzeczy,
którymi mogły się pochwalić w towarzystwie
– nie tyle po to, by pokazać siebie w lepszym
świetle, ale raczej po to, by udowodnić, że są
odpowiednią ozdobą swoich mężów. Smutne,
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choć niestety prawdziwe, ale to temat na dłuższy tekst, wróćmy zatem do naszej gwiazdy
– lady Mary, która oczekiwała od życia nieco
więcej niż bycia dodatkiem do mężczyzny.

Nowości z dalekiego kraju
Sir Edward odnosił sukcesy na polu polityki
krajowej, więc nikogo nie zdziwiła jego nominacja na ambasadora w stolicy Imperium
Osmańskiego – Konstantynopolu. Mary rzecz
jasna towarzyszyła mężowi w tej fascynującej wyprawie (w latach 1716–1718). Relacje
znajdujemy w korespondencji, którą prowadziła z przyjaciółmi w ojczyźnie. Z 52 listów
dowiadujemy się m.in., że według Mary tureckie kobiety, z którymi miała okazję się spotykać (w haremach i nie tylko), miały znacznie
więcej wolności niż ona i jej rodaczki.
Jakkolwiek sprawy emancypacji i feminizm
bardzo zajmowały lady Montagu, to nie dzięki nim stała się sensacją swoich czasów. Obserwując życie w Konstantynopolu, Mary niejednokrotnie spotykała się z ospą, która była
wówczas bardzo często chorobą śmiertelną.
Warto dodać, że ona sama przeszła ospę jako
dziecko, choć, jak dowiadujemy się z jej listów, nie dawano jej rodzicom wiele nadziei.
W epidemii ospy straciła też młodszego brata, oczywiste było zatem, że zdawała sobie
sprawę z tego, jak poważna i niebezpieczna
jest ta choroba. Wiele tęgich głów pracowało
wtedy nad lekarstwem i skutecznym sposobem na uniknięcie zachorowania – niestety
bez skutku.
W czasie swoich wędrówek po Konstantynopolu i spotkań z jego mieszkańcami Mary
zauważyła, że popularną praktyką wśród
tamtejszych medyków było nacinanie pęcherzy u chorych na ospę i nacieranie tą wydzieliną skóry na ramieniu osoby zdrowej, przede
wszystkim dzieci. Kiedy zapytała o powód takiego działania, usłyszała, że ludzie, u których
zastosowano taką terapię, albo wcale nie
chorują, albo przechodzą zakażenie bardzo
łagodnie. Mając w pamięci własne zmagania
z chorobą (ospa zostawiła na jej ciele trwałe blizny) i stratę ukochanego brata, podjęła
decyzję o wariolizacji (inokulacji) – bo tak
właśnie nazywała się procedura praktykowana przez medyków z Imperium – swojego
syna, który na ospę po „zaszczepieniu” nie
zachorował. O samej praktyce wariolizacji

mieszkańcy dzisiejszej Turcji dowiedzieli się
najprawdopodobniej od Chińczyków, którzy
stosowali ją już w XVI w.!

Opór w Europie
Po powrocie do Wielkiej Brytanii Mary była
orędowniczką tych pierwszych szczepień, które, jak sama mogła się w podróży i doświadczeń
z własnymi dziećmi przekonać, działały cuda.
Do swoich poglądów zdołała przekonać samą
królową Wiktorię, dzięki której mogła dotrzeć
do znacznie większej liczby osób. Niestety, jak
w przypadku wielu innych kobiet, które odważyły się myśleć i działać samodzielnie, również
Mary spotkała się z ogromną krytyką swoich
pomysłów. Zarzucano jej propagowanie grzesznych nauk Wschodu – niezwiązanych z religią
i Kościołem – które nawet skuteczne nie mogły
bronić się w starciu z utartymi drogami lekarzy
związanych z Kościołem anglikańskim.
Kolejnym punktem zapalnym w całej historii
była oczywiście płeć – wielu nie mieściło się
w głowach, że kobieta może mieć czelność, by
wypowiadać się w tak męskiej dziedzinie jak
medycyna! Mary uznano za ignorantkę i choleryczkę, która chce wprowadzać w Anglii jakieś
szatańskie metody, i wymazano ją z pamięci
sztuki medycyny na bardzo długi czas. Jednak
kilku bardziej „postępowych” ówczesnych lekarzy postanowiło skorzystać z obserwacji Mary
i kontynuować te pierwsze w Europie Zachodniej szczepienia (dla wielu pewnie będzie zaskoczeniem, że np. propagatorką wariolizacji w Rosji była caryca Katarzyna). Oczywiście zupełnie
pomijali wkład naszej bohaterki w te światłe
i nowoczesne metody leczenia…
Dzięki zmianie optyki społecznej i odkrywaniu na
nowo kobiet, które przyczyniły się do rozwoju naszej cywilizacji, dostrzegamy, że historia zna wiele
wspaniałych, mądrych i silnych dam, które podążając za marzeniami i wiedzą, zdołały położyć podstawy dla wielu istotnych spraw w naszym życiu.
Patrząc na obecną sytuację na świecie, nietrudno
pomyśleć, że gdyby nie szczepienia przeciwko
ospie, odrze i polio, żeby wspomnieć tylko niektóre, nasza sytuacja byłaby znacznie gorsza, niż jest.
To właśnie m.in. dzięki dokonaniom lady Mary
naukowcy w dzisiejszych nowoczesnych laboratoriach byli w stanie stworzyć w rekordowym czasie
szczepionkę, która może pomóc nam w powrocie
do świata sprzed Covidu.

Anna Albingier

Brak ćwiczeń fizycznych to znak obecnych czasów.
I czwarty czynnik ryzyka powodujący przedwczesną śmierć.
zdrowia; dla naszego serca, mięśni i kości.
Z kolei posiadanie sprawniejszego ciała
i lepszej kondycji fizycznej wpływa na zdrowie psychiczne. Poprawia humor, wprowadza więcej pozytywnych myśli oraz zwiększa pewność siebie.

Jednak dla większości ludzi siedzący tryb
życia to droga ku chorobom i śmierci. Zbytnie unikanie aktywności fizycznej skutkuje
ryzykiem powstania różnych dolegliwości.
Podwaja się ryzyko pojawienia się chorób
wieńcowych, cukrzycy i chorób nowotworowych, zwłaszcza kręgosłupa i piersi.
Podwyższa się poziom ciśnienia krwi oraz
narasta problem otyłości. Lenistwo wpływa
niekorzystnie na zdrowie psychiczne poprzez zwiększenie stresu, uczuć lękowych
i depresji. Jeśli osoba prowadząca siedzący
tryb życia pali papierosy i niezbyt dobrze się
odżywia, to ryzyko zachorowania i przedwczesnej śmierci jeszcze się zwiększa.

Współcześnie wolimy zasiąść przed ekranem telewizora lub laptopa niż wyjść na
spacer. Wygodniej nam dojechać wszędzie
samochodem niż dojść piechotą. Zawsze
się znajdzie jakaś wymówka, by uzasadnić
swój brak aktywności – jest zbyt zimno
lub zbyt gorąco, jesteśmy zbyt zajęci pracą i obowiązkami lub po prostu zmęczeni.
Obecnie to także skutek obostrzeń związanych z epidemią. Nakaz pracy zdalnej,
zamknięcie klubów fitness i pływalni,
wprowadzenie godziny policyjnej, ograniczenie liczby osób towarzyszących nam
na zakupach czy u lekarza, obowiązek noszenia na zewnątrz maseczek ochronnych
– te wszystkie nakazy wpływają na to, że
staliśmy się jeszcze bardziej leniwi i mniej
aktywni. Do wszelkiego rodzaju usprawiedliwień dochodzą przypadki z opowieści
rodzinnych czy faktów historycznych. Przecież Winston Churchill dożył ponad 90 lat,
a całe życie palił cygara oraz pił whisky, powtarzając słynną formułkę „No sport”.
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Najbardziej niepokojący jest fakt, że brak
aktywności fizycznej dotyczy coraz częściej
młodych osób, czyli dzieci i młodzieży do
15. roku życia. Wśród nich już ok. 30 proc.
nie lubi się ruszać. Na przeciwnym krańcu
pod względem wieku w grupie ryzyka są
starsze kobiety. W Belgii według danych
Lique Cardiologique Belge jedna osoba na
trzy prowadzi siedzący tryb życia, i to we
wszystkich przedziałach wiekowych.

Istnieje dość proste i dostępne wszystkim
remedium na zapobieżenie wspomnianym
chorobom i dolegliwościom. To po prostu
ruch. W każdej dostępnej postaci. Aktywność fizyczna nie ogranicza się do uprawiania sportu – to każdy rodzaj ruchu, który
powoduje skurcz mięśni szkieletowych
i pociąga za sobą wydatek energii i spalanie kalorii. Tak więc już samo chodzenie,
spacerowanie, uprawianie ogrodu, tańczenie mieści się w tej kategorii. Jeśli zaczniemy częściej się ruszać lub uprawiać sport,
będzie to dobra wiadomość dla naszego

Najlepiej od razu, gdy dostrzeżemy choć jeden syndrom spośród następujących: zwiększenie wagi objawiające się na przykład
tym, że trudno zapiąć guzik w spodniach;
pogorszenie kondycji, gdy trudno złapać oddech przy wchodzeniu po schodach; objawy
ciągłego zmęczenia fizycznego lub umysłowego albo ciągły stres w pracy.
Nie trzeba od razu ćwiczyć po kilka godzin
dziennie. Należy zacząć powoli, ale niezmiernie ważne jest, by utrzymać regularność
ćwiczeń, czyli wykonywać jakąś aktywność
fizyczną codziennie i stopniowo zwiększać
jej długość czy intensywność. Niekoniecznie też trzeba od razu zacząć od uprawiania
konkretnej dyscypliny sportu. Lepiej na początku wygospodarować kilka chwil na dłuższy spacer, zrobienie kilku prostych ćwiczeń
w domu, wchodzenie po schodach zamiast
jazdy windą. Następnie warto pomyśleć
o poważniejszej aktywności typu jazda na
rowerze, pływanie, bieganie itp.
Każdy dorosły zdrowy człowiek powinien
przeznaczać na aktywność fizyczną minimum dwie i pół godziny tygodniowo,
z czego intensywny trening powinien trwać
około godziny. Osoby starsze, czyli po 65.
roku życia, nadal powinny uprawiać sport,
ale oczywiście wykonując takie ćwiczenia,
które są dostosowane do ich wieku – na
przykład tai-chi. Pomaga to zachować dobrą równowagę i zapobiec upadkom.
Najważniejsze to korzystać z każdej nadarzającej się okazji do ruchu lub ją stwarzać
– iść po drobne zakupy na piechotę, pomóc
sąsiadce w wyprowadzaniu psa, w czasie
przerwy na lunch wyjść na spacer. Ale też
zarezerwować sobie w ciągu tygodnia dni
i godziny przeznaczone na uprawianie sportu i trzymać się tego rozkładu.
Sylwia Maj

GAZETKA

23
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*Informacje w biurach Magabel
lub pod nr tel.: 0474 69 86 30

Na Was również czekają atrakcyjne
PREZENTY REKOMENDACYJNE*
oraz dla osób, którym nas polecicie.
*Informacje w biurach Magabel
lub pod nr tel.: 0474 69 86 30

Dobry wybór?
Naturalnie!

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

Średniowieczne zamki, intergalaktyczne statki kosmiczne, budzące grozę
łajby piratów, podniebne odrzutowce, imperialne myśliwce, Koloseum,
zamki Disneya, tajne dowództwo ekipy Monkie Kida, łaziki terenowe,
ninjaścigacze, cyberdrony – to tylko niektóre modele Lego. Budowanie
z tych zwykłych-niezwykłych klocków to nieskończenie kreatywna
zabawa dla małych i dużych twórców. Jaką tajemnicę kryje w sobie
Lego, że od lat skupia wokół siebie wierne grono konsumentów?

Znasz historię pajacyka Pinokio? Ojczyzną
lalki są Włochy. Pajacyk był drewnianym synkiem stolarza o imieniu Gepe�o. Drewniany
chłopiec od zawsze marzył o tym, aby stać
się prawdziwym człowiekiem. Jednak nagminnie kantował, co skutkowało specyﬁczną karą – adekwatnie do ilości kłamstw wydłużał mu się nos. Koniec końców, po wielu
aferach, Pinokio zreﬂektował się, wrócił na
dobrą drogę, a w nagrodę stał się chłopcem
z krwi i kości. Ku swojej i Gepe�o uciesze.
Nie na darmo wspominam o drewnianym
pajacyku, ponieważ historia klocków Lego
narodziła się także w niepozornym rodzinnym zakładzie stolarskim, działającym
w duńskim Billund. Firmę produkującą klocki
założono dokładnie 12 października 1932 r.
Jej pomysłodawcą był cieśla Ole Kirk Christiansen, stojący na czele rodzinnego interesu. Można się domyślić, że pierwowzorem
dzisiejszych plas�kowych ﬁgurek były więc…
drewniane zabawki. Chris�ansena nie bez kozery porównuje się do Gepe�o. Bo choć jego
ﬁgurki nie nabierały magicznych właściwości,
przekształcając się w ludzi, to jednak z niebywałą precyzją dbał o ich jakość i wkładał całe
serce w ich dopracowanie. I choć od założenia ﬁrmy minął blisko wiek, ekipa Lego nadal
działa zgodnie z misją założyciela – stawia na
bezpieczeństwo i najwyższą jakość zabawek.
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Po śmierci cieśli firmę przejął jego syn –
God�red Kirk Chris�ansen. Kolejnym szefem był wnuk założyciela – Kjeld. Obecnie
władzę sprawuje osoba z zewnątrz, a działania o światowym zasięgu prowadzi sztab
specjalistów, ale 70 proc. udziałów w Lego
ma nadal rodzina Chris�ansenów.

Duńczyk nie tylko znał swoje rzemiosło, ale
też miał smykałkę do interesów. Szukał trafnej i lotnej nazwy dla swojej ﬁrmy. W tym
celu ogłosił konkurs, do którego mógł przystąpić każdy z jego ówczesnych pracowników. Nagrodą był prawdziwy cymes (jak na
tamte czasy) – butelka domowego wina.
W taki kolektywny sposób dwa lata po założeniu ﬁrmy wyłoniono znaną do dziś na
całym świecie nazwę, która swoją genezę
zawdzięcza duńskiemu wyrażeniu leg godt,
czyli „baw się dobrze”.
Inicjatywa, kreatywność, zdolności organizacyjne, zapał do pracy, dyscyplina, chęć rozwoju, potrzeba odniesienia
sukcesu – to tylko kilka z cech dobrego
przedsiębiorcy. Christiansen miał wszystkie wymienione przymioty, więc w latach
40. nie zawahał się przed przeprowadzeniem w swoim zakładzie rewolucji na
dużą skalę. Stwierdził, że do produkcji zabawek warto wykorzystać nie tylko drew-

no, ale i tworzywo sztuczne. Polegając na
swojej intuicji, zainwestował w pierwszą
profesjonalną maszynę. Wtryskarka, bo
o niej mowa, kosztowała 30 tys. koron
duńskich. To równowartość kilkuletnich
zysków firmy! Ale kto nie ryzykuje, ten
nie pije szampana – i tak oto w 1949 r.
powstały pierwsze klocki Lego.
Jednak nie od razu Kraków zbudowano…
System łączenia klocków, jaki znamy dziś,
został opatentowany dopiero w 1958 r.,
a sześć lat później pojawiła się pierwsza instrukcja dotycząca zestawów.
W 1968 r. powstał pierwszy park rozrywki
Legoland w Billund (obecnie jest ich dziewięć – od Dubaju po Nowy Jork). Tylko
w pierwszym roku działalności park odwiedziło 625 tys. turystów. W Legolandzie znajdują się miniatury autentycznych budowli
(pałac królewski, stadion drużyny FC Kopenhaga), kina, karuzele czy hotel. Przypomina
prawdziwe miasteczko.
W 1978 r. narodziły się prototypy żółtych
ludzików, czyli charakterystycznych miniﬁgurek Lego. Jedną z pierwszych był policjant z uśmiechem na twarzy, z ruchomymi rękoma i nogami. Skąd to wesołe lico?
Do serii Lego Pirates wszystkie ﬁgurki były
uśmiechnięte! Zmieniło się to dopiero
wraz z jej wprowadzeniem w 1989 r. Zastosowano wówczas urozmaicone wyrazy
twarzy. Podobno za sukcesem pierwszej
figurki stoi m.in. Polak – Sławomir Pucek, były pracownik Zakładów Mechaniki
Precyzyjnej w Gdańsku, który w 1964 r.
wyjechał do Danii na zawody zapaśnicze
i odmówił powrotu do kraju. W grudniu
1969 r. został zatrudniony w „Lego System” jako kierownik działu konstrukcji
i dojrzewania wyrobu, gdzie przez 20 lat
dbał o gwarancję jakości.

Co znamienne, wszystkie ludziki miały
słoneczny kolor. Wybór żółtego nie był
przypadkowy. Długo wahano się z podjęciem ostatecznej decyzji, a dopiero wynik badań fokusowych rozstrzygnął spór.
Wiele lat później, w 2004 r., zdecydowano się na zróżnicowanie barw minifigurek. Samych twarzy stworzono do tej pory
blisko siedemset!

Choć historia awansu niepozornego
warsztatu stolarskiego jest niebywała, to
jednak nie można przemilczeć inspiracji,
z których stary Christiansen czerpał ponoć pełnymi garściami.
Hilary (Harry) Fisher Page urodził się
w Sanderstead w hrabstwie Surrey. Jako
dziecko wykazywał zainteresowanie robieniem zabawek i wymyślaniem własnych gier. Jego ojciec, który pracował
w handlu drewnem, kupił mu kiedyś dwie
tony odpadów z miejscowego tartaku.
Ten stos drewna zajmował chłopca przez
wiele lat i rozbudził zainteresowanie budowaniem zabawek. W 1932 r. (dokładnie
wtedy, kiedy Christiansen rozkręcał swój
biznes w Billund) Page wraz z kilkoma
partnerami postanowił zająć się na serio zabawkarstwem. I tak otworzyli mały
sklep o nazwie „Kiddicraft”. Na początku firma importowała zabawki z drewna
z Rosji, ale z czasem zaczęła wprowadzać
własne wzory. O tyle unikatowe, że były
rezultatem wyników badań Brytyjczyka
w zakresie psychologii dziecięcej. Page
szukał także materiału, który byłby odpowiedniejszy do zabawy dla maluchów.
Zauważył, że każda zabawka trafia wprost
do ust małego konsumenta, stąd troska
o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny.
Jego plastikowe projekty znalazły uznanie
wśród brytyjskich matek.
Wojna dała się „Kiddicraft” we znaki, ale
już w latach powojennych eksplodowało
użycie tworzyw sztucznych. Powszechne
stały się towary konsumpcyjne, w tym
zabawki wykonane z tworzyw termoplastycznych. Uwagę na rynku zabawek
zwracał zwłaszcza pewien element konstrukcyjny – samozamykające się klocki.
Były zasadniczo mniejszymi, udoskonalonymi wersjami blokującej się kostki
budowlanej, a cegły można było układać
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jedną na drugiej i utrzymywać na miejscu
za pomocą kołków u góry. Bryłki posiadały szczeliny z boku, które umożliwiały
włożenie paneli drzwi, okien lub krat.
Brzmi znajomo?
Zestawy klocków samoblokujących „Kiddicraft” zostały wprowadzone na rynek
w 1947 r. Kiedy duńska firma produkująca
drewniane zabawki zdecydowała się zbadać możliwość zakupu wtryskarki, przedstawiciel handlowy z Anglii zabrał ze sobą
zestaw klocków od swojego poprzedniego klienta (ojca „Kiddicraft”), dowodząc
niebywałych możliwości maszyny. Ole
Kirk Christiansen i jego syn Godtfred mieli zatem możliwość wgryźć się w arkana
produkcji niesztampowego egzemplarza.
Zdając sobie sprawę z potencjału rekwizytu, Christiansen zmodyfikował cegłę
„Kiddicraft” i w 1949 r. wprowadził na rynek swoją własną wersję, znaną dziś jako
klocek Lego.
Brytyjczyk roztaczał wielkie wizje przed
światem zabawkarskim. Niestety nie wytrzymał presji licencjodawców i obawiając
się rychłego upadku firmy, popełnił samobójstwo w 1957 r. Jego rodzina twierdzi, że
do końca nie zdawał sobie sprawy z tego,
do jakiego stopnia jego projekty stały się
inspiracją dla kolegi z branży i że Duńczycy zarabiali na nieautoryzowanych kopiach
jego projektów.
Po śmierci Page’a rodzina Christiansenów
kupiła prawa do projektów od jego córki.
Ostatecznie, w ramach ugody pozasądowej, Lego zapłaciło 45 tys. funtów brytyjskich nowym właścicielom brytyjskiej firmy.
Następnie usunęło wszelkie odniesienia do
„Kiddicraft” ze swojej opublikowanej historii. Prawdopodobnie chciano zapobiec
pytaniom o przywłaszczenie cudzego projektu. Gdy pada kwestia klonowania idei,
rodzina nabiera wody w usta.

Klocek. To on stanowi punkt wyjścia wszystkich modeli Lego. Podstawowy ma dwa
proste elementy: wypustki na jednej stronie oraz rurkowe kanały na drugiej. Wypustki jednego klocka wpinają się w kanały
drugiego. Grupa Lego nadała temu łączeniu
odpowiednią nazwę – „siła mocowania”. Co
charakterystyczne, chociaż klocki mają wie-

le rozmiarów i kształtów, to wszystkie można ze sobą scalać. Dziś produkuje się ponad
3700 różnych elementów.
Wśród klocków można znaleźć elementy
specjalne – śruby, płomienie, megafony.
Wszystkie gadżety idealnie pasują do standardowych bryłek. Niektóre klocki mają
ponadto wypustki na bokach lub do góry
nogami – to dzięki nim uzyskuje się efekt
gładkiej, okrągłej lub płaskiej powierzchni.
Ruchome minifigurki sprzed ponad 40 lat
do dziś nie zostały zmienione pod względem konstrukcyjnym. Mają zaledwie 4 cm
wysokości i 1,6 cm szerokości (mierzona
przy stopach). Co ciekawe, wysokość standardowego ludzika jest równa czterem postawionym na sobie klockom.

Prawdopodobnie nie ma na świecie bardziej popularnej i interaktywnej zabawki
niż Lego. Sukces klocków opiera się na
wszechstronnej kreacji, wymienności elementów między modelami i możliwości
stworzenia własnych zestawów. To kompatybilność modeli sprawia, że zabawa kolorowymi bryłkami może trwać bez końca.
W 1999 r. klocek Lego otrzymał tytuł „Zabawki stulecia”.
Z badań rosyjskich ekonomistów wynika,
że niepozorne kolorowe cegiełki mogą być
lepszym środkiem lokowania kapitału niż
złoto czy akcje! Badaczki z moskiewskiej
Higher School of Economics stwierdziły,
że plastikowe klocki duńskiej marki w latach 1987–2015 przyniosły średni zwrot
w wysokości co najmniej 11 proc. Według
specjalistów wykazują niską ekspozycję na
standardowe czynniki ryzyka, a dodatkowo
spełniają kryterium rzadkości. Aż 60 proc.
klocków trafiających co roku na rynek to
nowe modele, a starsze znikają z witryn
sklepów. Dlatego co sprytniejsi nabywają dwa zestawy – jeden do zmontowania,
a drugi (nietknięty, w oryginalnym opakowaniu) wystawiają na sprzedaż po wielu
latach od premiery na rynku. Międzynarodowy Dzień Lego przypada na 28 stycznia
(dzień opatentowania projektu oryginalnego klocka). Może warto zainwestować?
Sylwia Znyk

www.elabouti.com
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PROBLEM
WAGI
CIĘŻKIEJ
Otyłość to problem, z którym mierzy się coraz więcej ludzi. Co najbardziej niepokojące, rok w rok
przybywa coraz to młodszych osób z nieprawidłową masą ciała. Skutki tej choroby – bo inaczej nie
można nazwać tego zjawiska, patrząc w skali zagrożeń dla zdrowia i życia – są rozległe i dotyczą tak
wielu układów i organów, że z powodzeniem można powiedzieć, że jest to jeden z głównych problemów cywilizacyjnych XXI w. Jeśli dodamy do tego także skutki psychiczne i połączymy je z inną
plagą cywilizacyjną współczesności – depresją, to bez wątpienia dotkniemy jednego z najbardziej
złożonych problemów zdrowotnych ludzkości. Nie bez powodu Światowa Organizacja Zdrowia
uznała otyłość za najbardziej niebezpieczną chorobę przewlekłą XXI w.

NADWAGA POWSZECHNIE
AKCEPTOWANA

Otyłość to szósty z kolei czynnik ryzyka,
z powodu którego na świecie umierają ludzie. Z reguły niepokoi nas nadmierna otyłość, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wówczas
każdy dostrzega problem, choć na jego pozytywne rozwiązanie jest już zazwyczaj za
późno. Jednak lekka lub średnia nadwaga
jest społecznie akceptowana i nie wzbudza
z reguły powodów do niepokoju. Często
uważamy, że to tylko parę kilogramów, które w każdej chwili można zrzucić. Jeszcze
inna forma akceptacji istnieje w kontekście
najmłodszych – dzieci, żeby rosnąć, muszą
jeść. Tymczasem właśnie pierwsze lata życia i kształtowanie nawyków żywieniowych
mają ogromne znaczenie, jeśli człowiek ma
mieć w przyszłości szansę na życie w zdrowiu, bez nadwagi.
Oczywiście są przypadki, kiedy to nie złe
nawyki żywieniowe ani brak ruchu odpowiadają za otyłość. Czasem chodzi o uwa-
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runkowania kulturowe lub środowiskowe.
Część osób ma predyspozycje genetyczne,
które definiują parametry ciała, i w takim
przypadku bardzo trudno jest przeciwstawić się kodowi genetycznemu i porzucić
dotychczasową wagę. Jednak jest to znikomy procent wszystkich otyłych. Otyłość „na
życzenie” jest powszechna, ale pomimo
jej niemej akceptacji przez większość społeczeństwa pociąga za sobą wiele konsekwencji w kontaktach społecznych (szczególnie wśród młodych) oraz psychicznych.

25 PROC. LUDNOŚCI
PONAD NORMĘ

Statystyki są nieubłagane. Problem nadwagi dotyczy około 1,6 mld dorosłych,
z kolei otyłości – około 400 mln. Łącznie
to prawie 25 proc. całej populacji. Dla
porównania, w 1975 r., kiedy na świecie
żyły 4 mld ludzi, nadwagę miało niewiele
ponad 100 mln z nich. Szczególny wzrost
liczby osób mających problemy z nieprawidłową masą ciała zaobserwowano pod

koniec lat 90. XX w. i niestety od tego czasu liczba ta rośnie bardzo dynamicznie.
Żadne szacunki nie wróżą poprawy w tej
kwestii – w nadchodzących dekadach problem będzie raczej się pogłębiał.
W Polsce nadwagę ma ponad 60 proc.
mężczyzn i prawie 50 proc. kobiet. Problem
otyłości dotyczy ok. 21–23 proc. wszystkich Polaków. Niedowagę ma 2 proc. społeczeństwa, wagę w normie – 39 proc. Nie
są to dane zaskakujące, jeśli chodzi o kraje rozwijające się czy wysoko rozwinięte.
Patrząc na kraje europejskiej, najwięcej
osób otyłych jest w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Czechach. Na świecie największy
problem mają Stany Zjednoczone – ponad
34 proc. Amerykanów cierpi na poważne zaburzenia wagi, a szacunki mówią, że
w najbliższej dekadzie ta liczba może dobić do połowy amerykańskiej populacji.
Podobne tendencje obserwuje się w niektórych krajach arabskich – np. w Katarze,
Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej. Najmniej otyłych jest w Japonii (ok. 3 proc. populacji),

a z krajów europejskich warto wymienić
Serbię (17 proc.), Holandię (18 proc.) czy
Danię (19 proc.).

DZIECI Z BAGAŻEM
NA STARCIE

cę, kamicę żółciową, nowotwory, zaburzenia hormonalne i zwyrodnienia układu kostno-stawowego. Lista chorób jednak jest
indywidualna, ponieważ ze względu na
przewlekły problem na przestrzeni lat coraz więcej narządów może zostać poszkodowanych wskutek złej diety, braku ruchu,
ciężkiej wagi, choć bezpośrednio z otyłością ich nie powiążemy. Wśród dzieci największym zagrożeniem są przede wszystkim przyszłe problemy metaboliczne oraz
zbyt wysokie ciśnienie. Ale konsekwencje
dotyczące samego ciała to nie wszystko.

chodzi o uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, rekreacyjnych lub ruchowych.
Wzmaga wówczas zjawisko izolacji, odcięcia się od życia społecznego, zaniechania pracy i jakichkolwiek kontaktów.

DIETA I RUCH

Problemy z nadwagą są szczególnie nieNA RATUNEK
bezpieczne wśród dzieci i młodzieży, bo
Przyczyny nadwagi są różne – od genedramatycznie zwiększają ryzyko otyłości
tycznych, przez kulturowe, po środowiw dorosłym życiu. Problem dotyczy dziskowe. Jedną z najczęstszych jest niestety
siaj około 14 proc. wszystkich niepełnowspółczesny model życia, w którym mamy
letnich Polaków i z roku na rok liczba ta
za mało ruchu i jemy za dużo śmierośnie. W przedziale wiekowym
ciowego jedzenia. Błędne wzorce
5–9 lat problem ma już ok. 25 proc.
żywieniowe, nieznajomość piramidy
chłopców i ok. 30 proc. dziewczyżywienia, stołowanie się w fast fonek. Wśród nastolatków w wieku
OBLICZ SWOJE BMI
odach, używanie w kuchni półpro11–15 lat nadwagę ma ok. 21 proc.
duktów i produktów wysoko przePodobne tendencje można zaobAby sprawdzić, czy dotyczy nas problem z nadwatworzonych, zbyt duża ilość cukrów
serwować wśród dzieci i młodzieży
gą lub otyłością, wystarczy obliczyć swój wskaźnik
prostych, białej mąki, soli i niezdrocałej Europy; w Stanach ZjednoczoBMI. W internecie można znaleźć wiele kalkulatowych tłuszczów, zbyt wiele posiłków
nych te statystyki są dużo wyższe.
rów, które automatycznie go wyliczają; wystarczy
mięsnych, a przy tym zbyt mała ilość
Dość powszechną tendencją jest
tylko podać płeć, wzrost, wagę i wiek (w przypadowoców i warzyw oraz zbyt mało
także częstsze występowanie zbyt
ku dzieci). Natychmiastowy wynik pokaże, w jakim
produktów pełnoziarnistych – to tylwysokiej masy ciała wśród chłopprzedziale wagowym jesteśmy i o ile przekraczamy
ko niektóre z czynników, które mają
ców niż wśród dziewczynek.
normę, jeśli tak będzie. 4 marca to w bieżącym
bardzo duży wpływ na wagę. Innym
roku Dzień Walki z Otyłością. Warto więc przyjDzieci nie są odpowiedzialne za
jest styl życia. Ten kanapowy, z telerzeć się wadze swojej i swoich najbliższych, aby się
swoją wagę. Niestety, często ze
fonem czy tabletem w ręku, z pracą
szybko dowiedzieć, czy wymaga poprawy w celu
źle pojętej troski czy braku wiedzy
przy komputerze, z odpoczynkiem
zapewnienia nam długiego i zdrowego życia.
na temat prawidłowego żywienia
przed telewizorem niestety również
najmłodsi są wciągani (nierzadko
sprzyja nadwadze. Zwykłe spacery,
przez opiekunów) w pułapkę, z któwycieczki piesze lub rowerowe, narej mogą nie wyjść przez całe życie.
wet prosta rezygnacja ze środków
Zaburzenia, które wywoła nadwatransportu w drodze do pracy lub
ga czy otyłość w wieku szkolnym,
szkoły może zdziałać wiele dobrego
będą miały swoje konsekwencje
dla zdrowia. Minimum ruchu każdew dorosłości. Takie konsekwencje
go dnia oraz zbilansowana dieta to
zdrowotne i psychiczne są czępodstawa w utrzymaniu prawidłowej
sto nieodwracalne lub wymagają
masy ciała.
ogromnej pracy, by uzyskać choć
Jeśli jednak już mamy problem z wagą,
minimalną poprawę. Jeśli jeszcze
to te zwykłe działania nie wystarczą.
zdarzy się tak tragiczny rok jak ten
Aby pozbyć się zbędnych kilogramów,
miniony, kiedy dzieci odgórnie zonależy
dobrać dietę odpowiednią do włastały pozbawione ruchu (nawet zwykłego
Skutki psychologiczne są równie, a może
snego
ciała
oraz regularnie ćwiczyć. Te dwa
chodzenia do szkoły) wskutek pandemii
nawet bardziej niebezpieczne w czaczynniki
muszą
iść ze sobą w parze, muszą
i nauczania zdalnego, to skutki mogą być
sie okresu dojrzewania niż te związane
też
być
odpowiednio
rozłożone w czasie
o wiele trwalsze i zaburzać prawidłowy
z funkcjonowaniem organizmu. Prócz
– zbyt szybka utrata wagi zwiększa ryzyko
rozwój ogromnej liczby młodych ludzi.
problemów z zaburzeniem odżywiapowrotu do wcześniejszej, a nawet może
nia (przejadanie się, głodzenie lub inne
wywoływać niepożądane skutki uboczne.
skrajne formy), obniżenia nastroju i saW przypadku problemów z otyłością najlemopoczucia, otyłość może prowadzić do
piej sięgnąć po pomoc specjalisty – samoDLA CIAŁA I DUCHA
depresji, której często bez specjalistyczdzielne pozbycie się zbyt wielu kilogramów
nej pomocy nie będzie się dało pokonać.
Wśród zdrowotnych skutków otyłości
jest niezwykle trudne, a niekontrolowane
W skrajnych przypadkach może także
można wymienić powikłania ze strony
może prowadzić do zagrożenia życia.
prowadzić do prób samobójczych lub saukładu krążenia oraz problemy z wydolmobójstw. Otyłość może wywoływać taknością wielu narządów. Do najczęstszych
Ewelina Wolna-Olczak
chorób zalicza się choroby serca, cukrzyże lęk przed otoczeniem, szczególnie jeśli
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ZGUBNE KONSEKWENCJE
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BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

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

RUE COLONEL BOURG 22, 1030 SCHAERBEEK

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

Wakacje w Belgii
www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

Land art w Belgii
Pomysł na obcowanie ze sztuką w objęciach przyrody
Czasem możemy być zaskoczeni tym, co mijamy po drodze na leśnej lub polnej ścieżce. Zaskakuje nas nie tylko natura,
która tworzy piękne, skomplikowane i wymowne twory, ale także człowiek, który poprzez swoją twórczość chce być jej integralną częścią. Tak było, kiedy odkryłyśmy ścieżkę sztuki, na której pod gołym niebem człowiek postanowił zamanifestować
stworzonymi przez siebie dziełami troskę o stan naszej planety, ludzkości i szeroko pojętej natury. Tak oto powstał szlak-pętla
liczący 141 km, usiany 42 zaskakującymi dziełami sztuki wkomponowanymi w krajobraz. Sztuka ta nazywa się właśnie „land
art”.
Land art, Earth art, sztuka Ziemi – lub jeszcze
inaczej sztuka krajobrazu to działalność artystyczna, której obszarem działania, miejscem
zdarzeń (tłem, kontekstem czy tworzywem)
stała się w końcu XX w. przestrzeń Ziemi, obszar środowiska naturalnego. Ruch artystyczny
“land art” powstał w latach 60. Prace wykonane
są z naturalnych materiałów (gałęzie, skały,
liście, siano itp.), w harmonii z krajobrazem
i ewoluują w czasie wraz z porami roku, aż do
możliwej biodegradacji. Dlatego bardzo często
są to dzieła krótkotrwałe. Na Sentiers d’Art
mają pozostać przez kilka lat.
Taka galeria pod gołym niebem ma tę zaletę, że
można ją zwiedzać za darmo, siedem dni w tygodniu, o każdej porze dnia i nocy. Opowiemy
wam bliżej o kilku pracach, szczególnie tych,
które znajdują się na terenie Gesves, ponieważ
miałyśmy okazję spacerować właśnie tą trasą.
Gesves to miasto położone w prowincji Namur,
bardzo urokliwe i bogate w dziedzictwo kulturowe odznaczające się naturalnym otoczeniem.
Znane jest również ze stadnin i szkoły hodowli
koni i jeździectwa. Jest idealnym regionem na
piękne rodzinne wędrówki.

2. Między Havelange i Somme-Leuze: 44 km
Wychodzi z wioski Libois; ta wędrówka ujawnia
dziesięć dzieł sztuki.

Przy Maison de Tourisme w Gesves można
zaopatrzyć się w darmową mapę dostępną
w specjalnej skrzynce zawieszonej na budynku.

3. Między Ciney i Hamois: 50 km
Łączy Nettinne z Sorée i oferuje osiem dzieł
sztuki krajobrazu oraz dwa artystyczne schroniska.

Sentiers d’Art w Gesves

*Schronisko artystyczne to forma artystycznego
dzieła będącego jednocześnie miejscem, które
pozwala wędrowcom schronić się i odpocząć
podczas wędrówki na szlaku. Nowością od
1 lipca 2020 r. są biwakowe miejsca (maksymalnie cztery namioty) albo obok schroniska,
albo niedaleko. Nie ma możliwości rezerwacji.
Schroniska i tereny biwakowe przeznaczone są
wyłącznie dla turystów pieszych.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia i opis tych prac,
które znajdziecie na prezentowanej trasie.
Przeczytajcie, co przedstawiają te niesamowite
i efemeryczne dzieła, jaka jest ich wymowa
i symboliczna treść. Mamy nadzieje, że będą
one ciekawym urozmaiceniem wędrówki.
Uważajcie, bo czasem wkomponowują się
w krajobraz tak bardzo, że można je łatwo
przeoczyć. Ich obecność sygnalizują małe panele na ziemi.

Sentiers d’Art en Condroz-Famenne
Najpierw kilka informacji o całej 141 km pętli.
Jest ona podzielona na trzy odcinki:
1. Między Gesves i Ohey: 38 km
Rozpoczyna się przy kościele Sorée i oferuje
piętnaście dzieł, w tym dwa schroniska artystyczne* i dwanaście starych dzieł zaprojektowanych na majówkę w Gesves.
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Jedna z krótszych tras spacerowych, pozwalająca na rodzinną wędrówkę, to pętla wokół
Gesves o długości 13 km poświęcona dziełom
sztuki Ziemi. Oznakowanie to żółty prostokąt
z logo La Fête de Mai. Punktem wyjścia jest
kościół Saint Maximin de Gesves.
Opis trasy, mapa, trasa GPX:

artystyczne schronisko TRIKSELE

Aby dostać się na szlak, co ważne, oznaczony czerwonym prostokątem z napisem Santier d’art możecie wyruszyć z jednego z miasteczek: Ciney, Gesves, Hamois, Havelange,
Ohey lub Somme-Leuze.

KATEDRA ŚWIATŁA, Véronique Roland
(Belgia), 2018
Jest to praca w kształcie łuku wykonana ze
szkła, drewna, stali Corten i lekkich szlachetnych materiałów. Jest swoistym hołdem wspaniałości przyrody i geniuszowi budowniczych
katedr!

kowe spotkanie w lesie: drewniany dom na
czterech kołach. Z komina domu wychodzi…
nie dym, ale drzewo! Wygląda na to, że drzewo
uwolniło się od korzeni. Wydaje się też, że się
porusza.

DRZEWA PŁUCA, Michiel Verstraten i Shirin
Azad (Belgia), 2018
Sześć drzew do góry nogami, które mają nam
przypominać, że drzewa wytwarzają tlen i że
bez lasu nie ma życia na ziemi.

WITAMY, Marisa Merlin (Włochy), 2019
Lokalizacja, okrągła konstrukcja i elementy,
z których się składa, sprawiają, że „Welcome”
jest miejscem interakcji między naturą a spacerowiczami. Zachęca do refleksji nad
konsekwencjami jakości śladu człowieka na
Ziemi.

Inne ciekawe dzieła, które można zobaczyć w
Gesves to to m.in.:
RUCHOME DRZEWO, Arno Arts (Pays-Bas),
2017
Mobilne drzewko oferuje spacerowiczom wyjąt-

SPALONE KRZESŁO, Françoise Bastin (Belgia)
Krzesło spłonęło. Pozostała tylko poczerniała
struktura, pod którą leży para damskich butów.
Krzesło jest duże, około trzech razy większe niż
zwykle.
Autorka opowiada, że dowiedziawszy się o proponowanym miejscu stworzenia pracy, odszukała w historii i legendach, że w 1652 roku miejscowa kobieta imieniem Marie Orban została
oskarżona o czary i skazana na uduszenie
i spalenie. Proces odbył się w Barvaux-sur-Ourthe, a wykonanie wyroku w Buzin. W XVI
i XVII w. w Europie dziesiątki tysięcy kobiet spalono lub powieszono na skutek oskarżeń o czary i po niesprawiedliwych procesach. Zainteresowana i poruszona tymi faktami autorka,
wymyśliła ten projekt jako pomnik w hołdzie
ofiarom obskurantyzmu i nietolerancji. W tej
perspektywie praca oferuje refleksję na temat
przemocy i nietolerancji, które wciąż istnieją
w naszym społeczeństwie i na całym świecie,
zwłaszcza w odniesieniu do kobiet.

MAKROMOLEKUŁA, Dmitry Krivonosov
(Rosja), 2019
Praca przedstawia część makrocząsteczki
DNA. Dzięki drewnianym krążkom wygląda jak
zabawka. Tyle że te dyski, to tak wiele ważnych
połączeń, których zniszczenie byłoby śmiertelne dla człowieka i przyrody. Cała autentyczność życia jest zapisana w DNA. Jest to
przechowywanie informacji o przyrodzie, jej
strukturze, architekturze molekularnej, cechach
i historycznych związkach z wszelkim życiem.
Człowiek ma takie samo DNA, dlatego ważne
jest, aby żył w zgodzie z naturą.

TRISKELE (schronienie), Tiiu Kirsipuu
i Kalle Tiisma (Estonia)
Triksele (trójkątny kształt) to bardzo stary symbol, którego znaczenie różni się w zależności
od czasów i kultur. Jako znak może wyrażać
cykl życia - śmierci - odrodzenia, przeszłość teraźniejszość - przyszłość, ziemia - woda - niebo, stworzenie - ochrona - zniszczenie, Trójcę
(Ojciec, Syn i Duch Święty) itp. Może również
symbolizować Słońce (poranek - południe
i wieczór) i wiązać się z upływem czasu, ruchem
i zmianami. To trójkątne i drewniane schronienie ma być również miejscem duchowym,
w którym można odpocząć, medytować nad
życiem i upływającym czasem, obserwować
i słuchać otaczającej przyrody... w pojedynkę
lub w parach.
Mamy nadzieję, że zachęciliśmy was do spacerów po Gesves i okolicach. Jeśli odbędziecie
polecaną przez nas wędrówkę, podzielcie się
relacją w naszej facebookowej grupie „Wakacje
w Belgii”.

Monika

& Iwona
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Nowy Program - Siła kobiet

Zaproś koleżankę do zespołu MaxiClean i wybierz
prezent z naszego katalogu dla siebie i dla niej
Zadzwoń: GSM 485 03 13 70
i dołącz do nas

Sprawdź w katalogu,
jakie prezenty dla Ciebie
przygotowaliśmy

Katalog znajdziesz na: www.facebook.com/MaxiClean.be i w naszych biurach
Regulamin Programu “Siła kobiet” dostępny na www.facebook.com/MaxiClean.be
Akcja trwa do końca marca

To bardzo ważne by po ciężkiej pracy wchodząc do biura
za każdym razem być traktowaną z godnością i szacunkiem.
Natalia Pogoda - pracownik MaxiClean

MaxiClean i silakobiet.be z okazji
Dnia Kobiet przygotowali wyjątkowy prezent
Chcemy podzielić się z Wami tym, co w tych trudnych
czasach jest najcenniejsze, czyli wsparciem.
Dlatego w marcu zapraszamy na bezpłatne konsultacje z Naszymi ekspertami
• nie możesz dodzwonić się do związków zawodowych
• chcesz dowiedzieć się, jak zoptymalizować swoje podatki
• potrzebujesz pomocy w wypełnieniu dokumentów z ubezpieczalni
• nie wiesz jak zarejestrować się na komunę czy założyć konto w banku
• masz problem - zabierz go ze sobą na konsultacje w MaxiClean.

Zarezerwuj swój termin konsultacji już dziś
Akcja trwa do końca marca.

+32 485 031 370
Jesteśmy do Twojej dyspozycji również w sobotę
- zadzwoń i poznaj szczegóły Dni Otwartych w MaxiClean.

CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Zasiłek chorobowy
Zachorowałeś, musisz poinformować o tym swój fundusz zdrowia.
Użyj w tym celu poufnego formularza dostępnego w placówkach
funduszu lub na stronie internetowej. Jeżeli niezdolność do pracy
została stwierdzona przez lekarza-doradcę funduszu zdrowia, przysługuje ci prawo do zasiłku chorobowego. Aby go otrzymać, należy
spełnić odpowiednie warunki.
Aby uzyskać prawo do zasiłku, powinieneś przepracować 180 dni
(pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy) lub
800 godzin (pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin)
podczas dwunastomiesięcznego okresu oczekiwania poprzedzającego niezdolność do pracy. Niektóre z nieprzepracowanych dni (np.
dni z gwarantowanym wynagrodzeniem lub dni ustawowo wolne od
pracy) są uważane za dni robocze.

Aby obliczyć wysokość świadczeń chorobowych, fundusz przeanalizuje twoje zarobki. W tym celu musisz wypełnić dostarczony
przez fundusz formularz (można go następnie odesłać w formie
skanu bądź dostarczyć do placówki). Pracodawca otrzyma wniosek
o dane
o twoim wynagrodzeniu
bezpośrednio od funduszu zdrowia.
osiągną
maksymalną
kwotę
Fundusz
poinformuje
cię
także,
od którego pracodawcy zażądał
szty medyczne będą w pełni
tych danych. W ten sposób będziesz mógł sprawdzić, czy są poprawne.
Przez
pierwszych 12 miesięcy niezdolności do pracy twój
na zniżka
na bilety
okresowe
zasiłek wynosić będzie 60 proc. wynagrodzenia brutto.
ulga w Podobne
podatku prowincjonalzasady przyznawania zasiłku dotyczą bezrobotnych. Swonny. ją niezdolność do pracy powinni oni zgłosić w odpowiednim urzędzie
nę socjalną
euro zamiast
pracy.(26
Warunkiem
uzyskania świadczeń chorobowych jest posiadanie
dzień statusu
1 stycznia
wcześniejosoby
bezrobotnej przez co najmniej 180 dni w ciągu ostatnich
większonego
wkładu
ﬁnansodwunastu
miesięcy.
Można do tego doliczyć dni z umową o pracę.

kanie lub
dompracujące
ogrzewanena
sąwłasny rachunek
Osoby
iornikach, olejem opałowym
Warunkiem otrzymania
lub tankowanym
na stacji) zasiłku chorobowego, jeśli jest się osobą samozatrudnioną
jest opłacenie składki na
m na stacji. Wnioski o(zelfstandige/indépendant),
dodaubezpieczenie
społeczne (Partena, Acerta, Xerius, Lintis itp.) w ciągu
cy społecznej
OCMW/CPAS
dwóch kwartałów poprzedzających niezdolność do pracy. Jeśli niezdolność do pracy trwa krócej niż osiem dni, nie masz
prawa do świadczeń chorobowych. Podczas
choroby przysługuje ci dzienna kwota zasiłku
chorobowego obliczana od dnia, w którym zostało sporządzone i podpisane przez lekarza
orzeczenie o niezdolności do pracy. Okres
poprzedzający sporządzenie i podpisanie
tego certyfikatu nie podlega zwrotowi.
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Kwota dzienna
 Jeśli masz na utrzymaniu rodzinę, możesz liczyć na 62,08 euro.
 Jako osoba samotna otrzymasz 49,68 euro.
 Dla osób mieszkających wspólnie (samenwoning/cohabitation)

stawka dzienna wynosi 38,10 euro.

Jeśli zdarzy się, że jesteś niezdolny do pracy i z jakichś powodów
nie masz prawa do zasiłku chorobowego, skontaktuj się z konsultantem funduszu.
Dobrze wiedzieć
Zasiłek jest wypłacany za 6 dni w tygodniu (sobota).
Jeśli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin i otrzymujesz dodatkowe zasiłki z tytułu bezrobocia, umów się na spotkanie
z konsultantem funduszu zdrowia, aby omówić swoją sytuację.
Termin „wspólnie zamieszkujący” (samenwoning/cohabitation)
ma inne znaczenie niż w języku potocznym, w którym oznacza życie
z kimś w związku, lecz bez ślubu. W przypadku zasiłku chorobowego i inwalidzkiego samenwoning/cohabitation oznacza mieszkanie
z osobą, której dochody przekraczają ustaloną prawnie kwotę. To, kim
jest ta osoba i jaki rodzaj więzi was łączy, nie odgrywa większej roli.
W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodów partnera niezwłocznie poinformuj o tym fundusz zdrowia. Jest możliwe, że w rezultacie twoje świadczenie będzie musiało zostać ponownie obliczone. Zbyt późne zgłoszenie tych zmian do funduszu może skutkować
zwrotem lub dodatkową wypłatą świadczeń.
Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond
e-mail: polska.smb@cm.be | tel. 0473 52 05 55
www.cm.be/polska

vertaling

Jako pracownik masz zwykle prawo do gwarantowanego
wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę.

Zatrudniamy pracowników bez godzin!

8 marzec

GAZETKA

45

Finałowe emocje będą nas pewnie
trzymać jeszcze długo. My nadal nie
możemy wyjść z podziwu, że w tych
trudnych okolicznościach udało nam
się zjednoczyć i zebrać taką kwotę!
Z radością podajemy sumę zebraną
przez brukselski sztab:

41 650,79 euro
Ogromne brawa, ukłony i podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli
swoją cegiełkę do tego sukcesu. Czas
powiedzieć: WYGRALIŚMY! I pandemii
się nie daliśmy!

Za pomysłem i wykonaniem mobilnej skarbony oraz sklepiku WOŚP stał Sztab Pomocy
Belgia. Wykonaliśmy graﬁki na samochód,
dostarczyliśmy gadżety do sklepiku i poprzez Fundację WOŚP nadaliśmy numer
ogromnej czerwonej skarbonie na kółkach,
by mogła oﬁcjalnie zbierać fundusze na cele
29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, którym były w tym roku laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy.
W tak trudnych czasach niełatwo było
podjąć decyzję i oszacować, czy wszystko
się uda, ale motywacja wolontariuszy była
ogromna. Kiedy umieściliśmy graﬁki tegorocznego Finału na samochodzie, wszyscy
pękaliśmy z dumy, radości i przekonania,
że ten inny Finał będzie wyjątkowy. To był
absolutny strzał w dziesiątkę! Orkiestro-

W tym roku wolontariuszy z puszką było zaledwie
piętnaścioro. Musieliśmy ograniczyć ich liczbę, bo
tak jak inne organizacje charytatywne, nie uzyskaliśmy pozwolenia na prowadzenie w tradycyjny
sposób zbiórki publicznej na terenie Brukseli. Niemniej jednak zapisani wolontariusze otrzymali od
nas identyﬁkatory oraz puszki z zastrzeżeniem, że
kwestować można wyłącznie w prywatnych miejscach po uprzednim uzgodnieniu z ich gospodarzem. Bardzo ważne było dla nas, by wszystko odbyło się bezpiecznie i zgodnie z obostrzeniami. Ta
garstka wolontariuszy zebrała w puszkach piękną
kwotę 4953,85 euro i 1019,75 zł! Ogromne dzięki!
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wa skarbona na kółkach ruszyła w trasę
dzień przed Finałem. W sobotę 30 stycznia pojawiła się w Mons, Charleroi, Namur, Liège, Hasselt, Antwerpii, kończąc
na Gandawie. W niedziele zaś samochód
przemieszczał się na terenie Brukseli. Rezultat? Sklepik został dosłownie wymieciony; na szybko dostarczaliśmy jeszcze
to, co nam zostało w sztabie, nawet z poprzednich lat. Wynik tego przedsięwzięcia
powalił na kolana: łącznie skarbona i sklepik powiększyły wynik 29. Finału WOŚP
Bruksela o 8408,92 euro i 815,72 zł!
W dniu Finału był jeszcze jeden pojazd
oklejony symbolami WOŚP. To spontaniczna akcja naszych przyjaciół, którzy przygotowali ponad 100 porcji burrito i rozwozili
je po całej Brukseli. Tym samym dorzucili
się do kwoty mobilnej skarbony w wysokości 735 euro!

W BELGII
Tegoroczne licytacje odbyły się wyłącznie
w internecie za pośrednictwem portalu Allegro i (w piątek) poprzez ZOOM – ta licytacja była transmitowana na żywo na naszym
Facebooku (�.com/wospbruksela). Obie
te licytacje to kolejne zaskoczenie i euforia. Największym sukcesem było spotkanie
i lunch z europosłami Andrzejem Halickim
i Radosławem Sikorskim w Brukseli, którzy

zaoferowali dodatkowo wizytę w Parlamencie Europejskim, przelot w obie strony
dla dwóch osób i hotel. Z naszej strony dołożyliśmy przejażdżkę po Brukseli pięknym
egzemplarzem Fiata 125p z 1972 roku. Dar
ten otrzymaliśmy od luksemburskiego kolekcjonera. Połączenie tych dwóch fantów
rozbiło bank! Aukcja zakończyła się na magicznej pięciocyfrowej kwocie 30 800 zł!
Na Allegro mieliśmy jeszcze parę świetnych fantów, które uzyskały może mniej
spektakularne kwoty, ale także dały nam
wiele radości, np. album zespołu Kult
z Fes�walu POL’AND’ROCK 2019 z podpisem Jurka Owsiaka został zlicytowany za
1301 zł, a nasze personalizowane znaczki bPost z motywem 29. Finału poszły za
bajeczną sumę 1475 zł. Na piątkowej licytacji kalendarz pt. „Polska jest kobietą”
wylicytowano za 260 euro, a książka z dedykacją i autografem pani Róży Thun oraz
piękna filiżanka z Bolesławca osiągnęły
kwotę 120 euro.

Skoro nie było koncertów, a liczba wolontariuszy została
ograniczona do minimum, całą energię przelaliśmy na
tzw. Sztabowe Puszki Stacjonarne – ale nie tylko w Brukseli, lecz w całej Belgii! Ze wspaniałą współpracą polskich
sklepów, biur �tres-services, polskich szkół oraz instytucji udało nam się rozstawić blisko 70 skarbon od Flandrii
po Walonię. Efekt tej współpracy to 18 868,27 euro oraz
1860,71 zł! Pragniemy bardzo podziękować wszystkim,
którzy wzięli w tym udział.

Są jednak pewne rzeczy, które się nie
zmieniają: zawsze możemy liczyć na sponsorów i partnerów! Za logotypami stoją ludzie tacy jak my. Dokładają swoją cegiełkę
do realizacji ogromnego przedsięwzięcia
i nie pytają, czy im się to opłaci, czy właściwie zadbamy o ich wizerunek. Magia
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
właśnie na tym polega.
Ta cudowna WOŚPowa historia nigdy by
nie powstała bez Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, Sztabu Pomocy Belgia, Emigration
Project czy „Gazetki”. Nie byłoby o czym
pisać bez Magabel Services, Meta4, Empire
Group czy Whitestock. Dziękujemy Wam
bardzo, że gracie z nami!
To był zdecydowanie wyjątkowy Finał.
Sądziliśmy, że brak otwartej imprezy nie
pozwoli nam osiągnąć spektakularnego
wyniku. Ale to, co zobaczyliśmy pod koniec niedzieli 31 stycznia, pokazało nam,
jak bardzo się myliliśmy. Nawet nie marzyliśmy o takiej kwocie, co dowodzi, że
Polacy potraﬁą czynić dobro nawet w tak
trudnych czasach.
DZIĘKUJEMY! Jesteście cudowni!
Sztab WOŚP Bruksela i przyjaciele
GAZETKA
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Podczas separacji byli partnerzy często chcą uniknąć postępowania sądowego, które może być długie
i kosztowne. Jeśli dialog między nimi jest nadal możliwy, mogą pokusić się o procedurę polubowną w celu
uporządkowania różnych aspektów rozstania.
SEPARACJA: CZY MOŻEMY WSZYSTKO
ZAŁATWIĆ POLUBOWNIE?

Historia jak wiele innych. Jan i Lucyna mieszkają razem od ponad dziesięciu lat, ale nie
są małżeństwem. Mają dwoje małych dzieci.
Niestety wspólne życie nie jest już możliwe
i planują rozstanie. Z tą bolesną decyzją wiąże się wiele kwes�i administracyjno-prawnych. Trzeba uregulować wszystkie sprawy
związane z mieszkaniem oraz kredytem
hipotecznym, który wspólnie zaciągnęli.
Następnie należy odpowiedzieć na szereg
pytań dotyczących dzieci: miejsce zamieszkania, alimenty, ulgi podatkowe, dodatki rodzinne, wydatki nadzwyczajne itp. Na szczęście kontakty Jana i Lucyny są nadal dobre
i potraﬁą oni wypracować porozumienie.

UMOWA PISEMNA

Pierwszą radą, jakiej należy im udzielić, jest
oczywiście spisanie treści ugody. Umowa
ustna jest rozwiązaniem ryzykownym, ponieważ nie można udowodnić, co zostało
uzgodnione. W przypadku ugody pisemnej
nie jest wymagana żadna szczególna forma.
Umowę można sporządzić nawet w języku
potocznym. Z drugiej strony musi ona być
jak najbardziej precyzyjna i uwzględniać
wszystkie scenariusze. Przykładowo, jeśli
mówimy o miejscu zamieszkania dzieci, należy sprecyzować, kto będzie je przewoził
między poszczególnymi okresami opieki i kto
poniesie koszty związane z tymi przejazdami.

POMOC MEDIATORA

Jeśli pewne punkty są problematyczne,
Jan i Lucyna mogą poprosić o interwencję
mediatora rodzinnego. Może on im pomóc

50 GAZETKA

w wypracowaniu porozumienia, zachowując neutralność i bezstronność. Jego pomoc
może być również nieoceniona w spisywaniu
treści ugody i w zwracaniu uwagi rodziców
na wszystkie kwes�e do rozstrzygnięcia. Mediator jest bardzo często jednocześnie adwokatem, który zadba o jak najszczegółowsze
uregulowanie spornych aspektów.

W rzeczywistości nierozwiązane kwestie stanowią problem na przyszłość
i powodują konﬂikty. Mediator, nawet
jeśli ma wykształcenie prawnicze, nie
jest osobistym doradcą ani Jana, ani
Lucyny. Nie może udzielać porad prawnych ani bronić jednego lub drugiego
rodzica. Jego rolą jest bycie rozjemcą.
IZBA DS. ROZSTRZYGNIĘĆ
POLUBOWNYCH

Jan i Lucyna mogą również udać się do sądu
rodzinnego, do wydziału zajmującego się
ugodami – Chambre des règlements amiables. Ten wydział powstał w celu zachęcania
stron do pójścia w kierunku polubownych
porozumień, choćby nawet częściowych.
Sędzia tam pracujący jest – podobnie jak
mediator – rozjemcą, a nie typowym sędzią. Co ważne – rozprawy trwają krócej
niż prywatne sesje z mediatorem i są tańsze. Wniosek o postępowanie pojednawcze
przed Izbą ds. rozstrzygnięć polubownych
składa się w formie zwykłego pisma.

JAKA JEST ROLA NOTARIUSZA?

Jan i Lucyna muszą udać się do notariusza,
aby rozstrzygnąć kwes�e wspólnego mieszkania. Do podjęcia decyzji o podziale lub przeniesieniu własności nieruchomości
(gruntu, mieszkania,
domu, garażu itp.)
wymagany jest akt
notarialny. Notariusz
może też pomóc
im w negocjowaniu
z bankiem warunków spłaty kredytu
hipotecznego. Jeśli
któraś ze stron będzie chciała przejąć
mieszkanie wraz
z kredytem, prawdopodobnie będzie
musiała udzielić
dodatkowych gwa-

rancji, tzn. udowodnić, że ma wystraczające
zasoby ﬁnansowe pozwalające na samodzielną spłatę rat hipotecznych. Notariusz może
wtedy zająć się tą częścią separacji. Jeżeli byli
partnerzy nie mają współwłasności nieruchomości, nie muszą udawać się do notariusza.

WARTOŚĆ PRAWNA UGODY

Niezależnie od tego, czy Jan i Lucyna sporządzili ją samodzielnie, czy z pomocą mediatora, ugoda pozostaje porozumieniem
polubownym. Ma charakter umowy dżentelmeńskiej niewywierającej skutków prawnych.
Niebezpieczeństwo wynikające z ugody polega na tym, że nie można zmusić stron do jej
przestrzegania. Jeśli np. umowa przewiduje,
że Jan musi płacić alimenty na rzecz nieletnich dzieci i tego nie robi, Lucyna nie może
udać się do komornika i zażądać zajęcia dochodów Jana. Ugoda nie jest „wykonalna”, nie
wywiera skutków wobec osób trzecich. Polubowne porozumienia nie są również uznawane przez instytucje administracji publicznej.

ZATWIERDZENIE TREŚCI UGODY

Aby nadać ugodzie moc wiążącą, zdecydowanie zaleca się jej zatwierdzenie przez
sędziego, czyli dokonanie tzw. homologacji.
Jeśli interweniował mediator, z pewnością
doradzi on takie rozwiązanie i bez wątpienia zaproponuje podjęcie niezbędnych do
tego kroków. O homologację należy wystąpić bezpośrednio po spisaniu treści ugody
i obydwie strony muszą wyrazić na to zgodę.
Zatwierdzenie ugody musi zostać dokonane
obowiązkowo przez wydział rodzinny właściwego sądu, co jest warunkowane przez
miejsce zamieszkania dzieci. Jeśli dzieci
mają mieszkać wraz z Lucyną w Brukseli,
a tata w Namur, to do zatwierdzenia ugody właściwy będzie sąd w Brukseli. Sędzia
sprawdza, czy treść porozumienia bierze
pod uwagę najlepszy interes dzieci. Jeśli
tak, ugoda zostaje zatwierdzona i uzyskuje
taką samą wartość jak orzeczenie. Jeśli porozumienie zostało osiągnięte w izbie rozstrzygnięć polubownych, informacja o tym
zostaje zapisana w protokole i wówczas
porozumienie nabiera takiej samej mocy
prawnej jak wyrok. W tym przypadku nie
jest już wymagana homologacja.
Agnieszka Sita
prawnik Trampolina ASBL

Seniorze!

Wolontariusz podpowie Ci jak założyć
Profil Zaufany, pomoże stworzyć pliki
tekstowe w komputerze, wskaże jak
skontaktować się z urzędem w Polsce.
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NIEBIESKA LINIA
DLA CIEBIE
PRZEŁAM Z NAMI
SWOJĄ CISZĘ:

PO POLSKU

 +32 466 901 702
 epe.bruksela@gmail.com
poniedziałek (psycholożka)
wtorek
środa (prawniczka)
czwartek
piątek (psycholożka)

10.00 - 12.00
18.30 - 20.30
22.00 - 23.00
10.00 - 12.00
12.00 - 14.00
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PSYCHOLOG

WEWNĘTRZNA RÓWNOWAGA
 Wewnętrzna harmonia to taki stan jasności umysłu i ducha, o którym
zdecydowanie łatwiej jest mówić i pisać, niż świadomie go osiągnąć.
Dlaczego? Ponieważ człowiek to istota niecierpliwa, która pragnie
wszystkiego tu i teraz – również spokoju. Wszyscy jednak, którzy choć
raz pokusili się o jakiekolwiek prowizoryczne recepty na poprawę życia
i którzy w poszukiwaniu cudownego lekarstwa na spokój ducha zwrócili
się na zewnątrz – zamiast do wewnątrz siebie – szybko przekonali się o ich
iluzoryczności.
 Za dużo pijemy, za dużo jemy, za dużo czasu spędzamy z telefonem
i komputerem, kupujemy mnóstwo nieprzydatnych rzeczy jedynie po
to, aby doświadczyć chwilowej ulgi i poczucia stabilności. Wygląda na
to, że zbyt wiele osób poszukuje cudownego lekarstwa, które pomoże
im osiągnąć cele w sposób łatwy i przyjemny, bez wysiłku i wyraźnego
skupienia. Tylko że to trochę tak, jakby pragnąć natychmiastowych
rozwiązań problemów, które rozwijały się przez całe lata. To po prostu
niemożliwe.
 Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że często nie wiemy, co
jest dla nas w życiu ważne, czego nam potrzeba, co nas motywuje,
a co uspokaja. Nie znamy siebie, a to generuje wiele psychologicznych
następstw. Mało kto się dzisiaj nad tym zastanawia i ten brak refleksji
nad sobą samym czyni nam wielką szkodę. Często bowiem bywamy do
tego stopnia przytłoczeni codziennością, że nawet nie wiemy, od czego
zacząć poszukiwanie źródeł wewnętrznego wyciszenia. A fakt, że życiowy
balans trzeba systematycznie i konkretnymi działaniami wypracowywać,
tylko jeszcze bardziej nas denerwuje – i tak tkwimy w błędnym kole.
 Cóż, również na wewnętrzną równowagę w życiu trzeba solidnie
zapracować. Trening czyni mistrza, ale musi być regularny. Nie ma dróg
na skróty. Chyba że zadowoli nas chwilowe zatracenie się. Bo działania
podejmowane w desperacji będą wyglądały tak: zakupy, by poczuć
się lepiej; alkohol, narkotyki lub hazard, by poprawić sobie nastrój;
zdrada, by chwilowo podnieść poczucie własnej wartości. Zadziała? Na
krótko. A potem będą wyrzuty sumienia i jeszcze głębsze rozchwianie
emocjonalne.
 Kluczem do osiągnięcia stanu równowagi jest jasność umysłu, klarowność
co do naszych zamierzeń, oczekiwań i co do wartości, które prowadzą nas
przez życie. Bo gdy wymyka się nam ono z rąk, automatycznie przestajemy
się angażować w to, co robimy, brnąc w otchłań emocjonalnego chaosu.
Zamiast brać sprawy w swoje ręce, dostosowujemy się często do innych

i ulegamy ich opinii, przez co przeznaczamy czas i energię na sprawy, które
nas w ogóle nie cieszą.
 Jasność umysłu jest naszą bazą, naszym wewnętrznym rusztowaniem.
To jasność w kwestii tego, kim jestem, co jest dla mnie ważne i jak
chciałbym przeżyć podarowany mi czas. Nasze wartości stanowią rdzeń
charakteru i osobowości, warto się zatem choć od czasu do czasu nad
nimi zastanowić. Im bardziej bowiem codzienne działania i słowa będą
spójne z naszą duszą, tym wyższa będzie nasza samoocena, sympatia
oraz szacunek do samego siebie. Im większa jasność umysłu, im mniej
rozbieżności pomiędzy sercem a głową, tym łatwiej będzie nam osiągnąć
wewnętrzną równowagę. Bo człowiek jest istotą holistyczną i wszelkie
próby rozdzielenia go na oddzielne komponenty z reguły kończą się
niepowodzeniem.
 Spokojnej głowie i duszy sprzyja też unikanie porównywania się z innymi
oraz zaniechanie oceniania i krytykowania ich życiowych wyborów. Bo to,
co jest dobre dla nas, niekoniecznie musi być dobre dla kogoś innego –
i odwrotnie. Gdy mamy jasność co do własnych wartości i decydujemy,
by żyć według nich, bez kompromisów, możemy czuć się spokojni i pewni
siebie bez względu na to, co robią i mówią inni.
 Innym ważnym aspektem w kontekście równowagi wewnętrznej jest
niebranie pod uwagę długofalowych konsekwencji swojego postępowania.
Krótkoterminowe myślenie i działania są niestety jednym z głównych źródeł
naszego nieszczęścia, frustracji i życiowych porażek. Osoby, którym udało
się wypracować to, co w psychologii nazywamy dobrostanem psychicznym
– spokojne, zrównoważone i szczęśliwe – praktycznie każde działanie
rozpatrują w świetle tego, co chcą osiągnąć w kontekście długofalowym.
Poświęcają więc najpierw czas na to, by przemyśleć, czy ich decyzje są
z nimi spójne – a to znacząco wpływa na jakość ich życia.
 Osoba wewnętrznie zrównoważona stawia własne szczęście na pierwszym
miejscu – wcale nie z powodu egoizmu, ale ponieważ jest świadoma
tego, że jeśli będzie żyła w poczuciu wewnętrznego dobrostanu i jasności
umysłu, to wszystkim innym wokół niej także będzie z tym dobrze. Dość
często niestety wpaja nam się, że poszukiwanie szczęścia i własnego
sposobu na życie jest w jakiś sposób samolubne i egocentryczne, że
najpierw powinniśmy zadbać o szczęście innych. Prawda jest jednak
taka, że nie uszczęśliwimy kogoś, jeśli sami będziemy nieszczęśliwi. Jeśli
więc zależy nam na bliskich, najpierw zadbajmy o siebie. Bo jeśli każdy
sprzątanie zacznie od swojego ogródka, to wszyscy będziemy mieli
elegancko posprzątane.
 Wewnętrzna równowaga oznacza także wierność samemu sobie,
autentyczność i prawdę. Nie osiągną jej mitomani, kłamcy, manipulanci ani
zawistnicy. Oni nie widzą prawdy, ale to, co wykreuje ich umysł. Jeśli więc
możemy, omijajmy szerokim łukiem tych, którzy burzą nasz dobrostan
psychiczny i są źródłem naszego nieszczęścia, smutku i frustracji.
 Spokój ducha powinien stanowić dla nas najwyższe dobro. Jeśli
zatem mamy go nieustająco na uwadze, istnieje wielka szansa, że
uporządkujemy swoje życie tak, aby go doświadczać. Kierunek jest w tym
wypadku dość prosty: to, co długoterminowo przynosi nam klarowność
umysłu, zadowolenie, radość i co pomaga nam podnieść poczucie własnej
wartości, bez wątpienia jest dla nas właściwe.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Jesteś rodzicem nastolatka? Gratulacje!
To wspaniale, masz już za sobą bardzo
długą rodzicielską i wychowawczą drogę! Jednak bądźmy szczerzy: wiek nastoletni nie jest łatwy ani dla młodej
osoby, ani dla jej rodziców, a nastolatek,
niezależnie od swojego wzrostu, wyglądu i mniemania o sobie, nie jest jeszcze
dorosłym człowiekiem.
Zastanawiasz się, jak to się stało, że twoje dziecko ostatnio tak bardzo się zmieniło? Pytasz, gdzie podziała się osoba
skłonna do rozmów, współpracy i chętna, by przyjmować twoje dobre rady?
Gubisz się trochę w jego burzliwym dorastaniu? Zaczynasz mieć dość trzaskających drzwi, poczucia bezradności, braku
kontaktu? Niepokoją cię jego zachowania, znajomi, tajemnice?
Nie jesteś sam(a)! Takie przeżycia i uczucia to chleb powszedni wielu rodziców
nastolatków. Mają związek z procesami
rozwojowymi, które zachodzą w twoim
dziecku, są zazwyczaj całkiem naturalne, ale jednocześnie mogą cię męczyć
i odbierać część radości z rodzicielstwa.
Czasami mogą także sygnalizować, że
twoje dziecko potrzebuje twojej pomocy albo ma kłopoty. Cokolwiek by się
jednak działo, ważne, żebyś umiał(a)
trafnie odczytać sygnały i jak najlepiej
na nie zareagować.
Nasza samopomocowa grupa wsparcia
dla rodziców nastolatków to forum, na
którym spotkasz osoby, które borykają
się z podobnymi do twoich problemami.
Dzięki atmosferze życzliwości, nieocenia-
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GRUPA WSPARCIA
DLA RODZICÓW
NASTOLATKÓW

nia, sympatii i poufności możesz się tu
wygadać, wyżalić, podzielić swoimi wątpliwościami, bezradnością, pomysłami,
nadziejami i radościami z innymi rodzicami, którzy przeżywają podobne trudności. Razem łatwiej jest złapać dystans
i równowagę, oddzielić to, co naprawdę
ważne, od mniej istotnych szczegółów.
Szczególnie teraz, kiedy bardziej brakuje
nam kontaktu z innymi osobami, takie
wsparcie może być bardzo cenne. Dzięki
niemu, otrzymując i jednocześnie dając
innym swoją uważną obecność, możesz
budować poczucie wspólnoty i sensu.
Dołącz do nas – nasza grupa spotyka się
w przestrzeni internetowej (platforma
Zoom) raz w miesiącu, w poniedziałki
między 20.00 a 21.30. Grupa ma charak-

ter otwarty i jest moderowana przez dwie
psycholożki reprezentujące dwa różne
podejścia psychologiczne; obie entuzjastycznie podchodzą do pracy z młodzieżą
i rodzicami. Fizycznie grupa zawiązała się
w Brukseli, więc licząc na możliwość powrotu do przestrzeni pozainternetowej,
zapraszamy do udziału przede wszystkim
osoby mieszkające w Belgii.

Udział w spotkaniach grupy wsparcia dla
rodziców nastolatków jest całkowicie
bezpłatny. Spotykamy się na platformie
Zoom, więc do udziału w pracy grupy potrzebny jest dostęp do internetu i komputer (może być też tablet albo po prostu smartfon), na którym zainstalowana
jest aplikacja Zoom. W razie trudności
technicznych pomagamy sobie nawzajem, jak tylko umiemy najlepiej.

POLSKOJĘZYCZNA NIEODPŁATNA
GRUPA WSPARCIA DLA
RODZICÓW NASTOLATKÓW
Grupa koordynowana przez dwóch
psychologów.
Spotkania online raz w miesiącu.
Terminy najbliższych spotkań:
01.03.2021, godz. 20.00
22.03.2021, godz. 20.00
Liczba miejsc ograniczona.
Bliższe informacje i zapisy:
grupawsparciabelgia@gmail.com
Zapraszamy do polubienia naszej strony na FB:
Grupa wsparcia dla rodziców nastolatków
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Pierwszym i najpopularniejszym skojarzeniem z kuchnią Japonii jest
zdecydowanie sushi. Ale tak naprawdę kraj ten oferuje nam szeroką
gamę smaków i kolorów zawartych w różnorodnych potrawach.
Japończycy bazują na dostępności ryb i owoców morza, nie
przesadzając przy okazji z ilością przypraw. Najchętniej serwują dania
gotowane i duszone, czyli nimono, oraz dania z grilla, czyli teppanyaki
– są to potrawy jak najmniej przetworzone i bliskie naturze.

Kuchnia japońska jest bardzo zdrowa, a na
jej całokształt wpływ miał przede wszystkim wyspiarski i górzysty charakter kraju.
Szczególnie mocno rozwinęło się tam zbieractwo i rybołówstwo, które wprowadziło
do diety świeże ryby, owoce morza i produkty leśne. Tak jak w Chinach i innych
krajach azjatyckich, tak również w Japonii tradycyjny posiłek składa się przede
wszystkim z ryżu gotowanego bez soli oraz
owoców morza i warzyw.
Wpływ na charakter diety japońskiej miał
także buddyzm, który pojawił się około
VII w. n.e. i wprowadził zakaz spożywania
mięsa zwierząt. Japończycy do tej pory jedzą bardzo małe ilości czerwonego mięsa.
Pomimo tego to właśnie z tego państwa
pochodzi najdroższa wołowina na świecie
– kobe. Jej cena jest tak wysoka, że najczęściej sprzedaje się ją na eksport. To właśnie

za sprawą dużych ilości świeżych warzyw
oraz niskiej kaloryczności kuchnia japońska
uznawana jest za jedną z najzdrowszych na
świecie. Nic zatem dziwnego, że Japończycy
osiągają sędziwy wiek.

Dla Japończyków bardzo ważne jest także to,
w jaki sposób spożywają posiłki. Celebrują
sztukę kulinarną i dbają o każdy element,
łącznie z odpowiednim wyglądem i podaniem potrawy. Wszystkie składniki powinny być najwyższej jakości i przygotowane
według tradycyjnych reguł, znanych często
tylko mieszkańcom tego kraju. Serwowanie
posiłków należy do elementów integracji
społecznej. To istotny składnik życia rodzinnego i towarzyskiego. Dzięki swoim zasadom
kuchnia tego kraju jest określana jako jedna z najbardziej harmonijnych na świecie.
Japończycy mają nawet specjalne określenie na podawanie surowych ryb i owoców
morza, a także wołowiny i koniny (basashi).
To sashimi – jeden z formalnych japońskich
posiłków. Dosłownie słowo to oznacza
„przebite ciało” – „sashi” tłumaczyć można
jako ‘przebite, przecięte’, a „mi” jako ‘ciało,
mięso’. Trudno się dziwić nazwie, jeśli weź-

mie się pod uwagę, że przygotowanie zaczyna się nawet od zabijania ryby w obecności klienta. Składniki sashimi krojone są
najczęściej w kostkę lub płatki, odpowiednio układane na półmisku i podawane z dodatkiem przypraw. Klasycznymi dodatkami
i przyprawami są wasabi, rzodkiew daikon,
sos sojowy oraz cytrusowy sos ponzu.
W kuchni japońskiej wykorzystuje się całą
różnorodność ryb, ale najsłynniejsza jest
silnie trująca fugu. Może ją przyrządzić
tylko odpowiednio przeszkolony kucharz.
Nieodpowiednio podana jest w stanie doprowadzić do paraliżu ciała, a nawet śmierci przez uduszenie.
Oprócz ryb i owoców morza (zwłaszcza
ośmiornicy, kalmarów i krewetek) do przyrządzania potraw wykorzystuje się ryż, tofu,
soję i grzyby. Jeśli Japończycy jedzą mięso,
jest to zwykle wieprzowina i wołowina, ale
w małych ilościach. Bardzo ważną rolę odgrywają przyprawy, ale zupełnie inne niż
w kuchni europejskiej – głównie sos sojowy i sake. Poza tymi dwoma podstawowymi
przyprawami stosuje się ocet ryżowy, olej
sezamowy, chrzan wasabi i miso, czyli sfermentowaną pastę z soi i zbóż.
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Ciekawostką są także glony. Spożywa się je
na zimno, bez przetwarzania. Najpopularniejsze z nich to wakame, z których robi się
zarówno sałatki, jak i sushi.
Wszystkie egzotyczne składniki i przyprawy
sprawiają wrażenie, że gotowanie po japońsku jest bardzo trudne i czasochłonne, jednak to mylne stwierdzenie. Japończycy doszli bowiem do takiej wprawy, że tradycyjny
obiad pięciodaniowy są w stanie przygotować w pół godziny. Sekretem szybkości jest
przygotowywanie potraw w gorącym woku
na rozgrzanym oleju. W japońskiej kuchni
gotuje się na kuchence, która ma dwa palniki i specjalne miejsce na grilla.

nadzieniem i podawać z różnymi sosami.
Co ważne, należy je zjadać bezpośrednio
po przygotowaniu, ponieważ płaty wodorostów nori szybko miękną i stają się gumowate. Warto zachęcić więc domowników
do zawijania własnych rożków w trakcie posiłku. Nie zapomnijmy o miseczkach z wodą
i ściereczkach do wycierania palców.
Ramen to nic innego jak zupa, której sekretem jest specjalny makaron. Choć pochodzi z Chin, to na stałe zagościł w japońskim
jadłospisie. Podaje się go z bulionem, mięsem lub warzywami, często też z ostrymi
sosami. Japończycy lubują się w bulionach
i są one bogate w warzywa oraz mięsne
i rybne dodatki. Powszechnie ramen podawany jest z wodorostami.
Udon, czyli gruby makaron pszenny, zazwyczaj podawany jest na ciepło w lekkim
wywarze zwanym tsuyu. Występuje w wielu odmianach, w zależności od składników
i sposobu podania. Najpopularniejsze są:
kake-udon (jedyny dodatek to siekany por),
kitsune-udon (z porcją smażonego tofu)
i tsuki-mi-udon (z wbitym surowym jajkiem).
Miso jest tradycyjną zupą opartą na paście wytwarzanej ze sfermentowanych
nasion soi.
Japonia to także królestwo herbaty, a podawanie tego napoju ma swoją ceremonię.
Głównie pije się herbatę zieloną, najczęściej po posiłku, jako jego zwieńczenie. Po
herbacie najpopularniejszym napojem jest
sake, czyli wino ryżowe. Nazwa ta przyjęła
się na całym świecie, ale dla Japończyków
sake to po prostu alkohol, a właściwa nazwa dla wina ryżowego to nihonshu.

Sushi znane jest na całym świecie. Sporządza się je z ryżu gotowanego z octem,
ryb, warzyw i płatów wodorostów a podaje
z chrzanem wasabi i sosem sojowym. Sushi
wyróżnia się różnorodnością ze względu na
bogactwo ryb o przeróżnych smakach. Japończycy opanowali do perfekcji sztukę łączenia smaków, aromatów i barw, tworząc
tysiące kompozycji sushi. Jego prostą wersją jest temaki – to sushi zwijane w ręku.
Ten rodzaj sushi wykonuje się szybko i łatwo – temaki można napełniać rozmaitym

Japońskie desery zdecydowanie różnią się
od europejskich czy amerykańskich – są wyraźnie mniej słodkie, a często wręcz słone!
Często dodaje się do nich fasolę lub soję.
Wśród mieszkańców Japonii popularne są
cukierki o smaku sojowym oraz przekąski
z glonów i owoców morza. Może to również
jest sekret ich długowieczności?
Najpopularniejszym japońskim deserem
jest mochi – to rodzaj kluseczek nadziewanych sosem truskawkowym lub powstałym
ze słodkiej fasolki anko. Ciasto wyrabia się
z klejącego ryżu i mąki ryżowej, a całość
obtacza w czarnym sezamie lub barwi na
zielono sproszkowanymi liśćmi yomogi.

Japończycy jedzą w ciągu dnia trzy główne
posiłki, a każdy z nich składa się z pięciu
dań. Zawsze podaje się ryż, zupę i do tego
trzy przekąski. Często je się produkty nieprzetworzone, ale przede wszystkim dba
o to, aby potrawy były nierozgotowane,
a poszczególne składniki niepotrzebnie się
nie mieszały. W posiłkach szczególny nacisk
kładzie się na jakość, a nie ilość. Dodatkowo, Japończycy nigdy nie jedzą do syta.
Nakrywając do stołu, po lewej stronie stawiają miseczkę z ryżem, po prawej – tę
z zupą, natomiast pałeczki leżą równolegle
przed nimi. Zupę pije się prosto z miseczki,
a do innych talerzy sięga się pałeczkami,
których Japończycy zużywają rocznie ponad 24 miliardy!
Używając pałeczek, trzeba przestrzegać wielu zasad. Między innymi nie wolno wbijać
ich pionowo w miskę ryżu, ponieważ w taki
sposób ryż ofiaruje się w Japonii zmarłym,
dlatego budzi to przykre skojarzenia. Podawanie jedzenia z pałeczek do pałeczek jest
niedozwolone – to również przywodzi na
myśl obyczaj pogrzebowy, w trakcie którego
członkowie rodziny przekazują sobie kości
skremowanego zmarłego. Po upatrzony kawałek jedzenia należy sięgać zdecydowanie
– krążenie pałeczkami nad jedzeniem i zastanawianie się, który kąsek wybrać, nie jest
w dobrym tonie. I najważniejsza zasada: nie
wolno spożywać posiłku bezpośrednio z talerza, bez użycia pałeczek lub rąk.
Kuchnia japońska to jedna z najwartościowszych kuchni świata. Wszystko za sprawą
świeżych składników (głównie sezonowych
warzyw i owoców), świeżych ryb i owoców
morza oraz sposobu przyrządzania dań –
zazwyczaj podawane są w stanie jak najbardziej zbliżonym do naturalnego, bez niepotrzebnej obróbki termicznej. Łączy się to ze
zdrowym stylem życia i wspólnie przekłada na fakt, że tylko 3 proc. społeczeństwa
cierpi na otyłość. To kolejny przyczynek do
długowieczności Japończyków.
Agnieszka Strzałka
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fot. Manon Vrydaghs

Kuchnia japońska opiera się lokalnych produktach, pozyskiwanych wraz z porami
roku. Różnorodność jest widoczna także
w spożywanych owocach. Najchętniej wykorzystuje się takie jak: daidai (odmiana
gorzkiej pomarańczy), mikan (rodzaj mandarynki), yuzu i kabosu (rodzaje cytrusów),
persymona (podobna do kaki), kasztan czy
gruszka nashi (o kształcie raczej… jabłka).
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PRAWO

Zamknięcie gospodarek wywołane pandemią koronawirusa spowodowało powstanie gigantycznych dziur budżetowych, z którymi rządy poszczególnych państw będą
musiały sobie poradzić. Niestety jednym ze sposobów jest
powiększenie ﬁskalizmu, czyli ustanawianie nowych obciążeń podatkowych i ulepszanie metod na ich ściąganie.
Na gruncie polskim podatnicy zaczęli obserwować szczególną
uwagę urzędników skarbowych w odniesieniu do przepływów
ﬁnansowych w ramach członków rodziny. Darowizny w najbliższej rodzinie są zwolnione z podatku, jednak aby z tego zwolnienia skorzystać, należy spełnić kilka warunków formalnych. Jeżeli
darowizna przekracza 9637 zł, musi zostać zgłoszona do urzędu
skarbowego, a także potwierdzona przelewem, w tytule którego
najlepiej wpisać słowo „darowizna”. Przepisy wymagają udokumentowania jej dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub
przekazem pocztowym. Przelew może być dokonany również nie
na konto osoby, którą chcemy obdarować, ale np. na konto dewelopera, któremu osoba obdarowana zobowiązana jest uiścić sumę
za mieszkanie. Wówczas jednak darczyńca w tytule przelewu musi
jasno napisać, że wpłata dokonywana jest w imieniu i na rzecz
osoby obdarowanej. Z powyższą sytuacją mamy często do czynienia pomiędzy rodzicami a dzieckiem, któremu rodzice zamierzają
pomóc w spłacie zobowiązań.
Przypadki przelewów na wyższe kwoty wynikające ze spłaty cen
mieszkania, kredytów czy większych pożyczek wzbudzają czujność
urzędów skarbowych zwłaszcza teraz, kiedy urzędnicy są szczególnie mobilizowani do dbania o dochody budżetowe.
Braki w odpowiednim opisaniu tytułu przelewu były niejednokrotnie powodem nałożenia na osoby obdarowane obowiązku
zapłaty podatku od spadków i darowizn, pomimo że osoby takie
formalnie pierwotnie miały prawo do ulgi. W jednej ze spraw od-

woławczych wszczętych przed Dyrektorem Izby Skarbowej w Krakowie dopiero wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)
przyznał odwołującym prawo do ulgi podatkowej (wyrok NSA
z 27.06.2018, II FSK 1873/16).
NSA wskazał, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn do darowizny środków pieniężnych
od określonego w przepisie kręgu krewnych i powinowatych jest
przekazanie tych środków na rachunek nabywcy, płatniczy lub inny
niż płatniczy, prowadzony w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, albo przesłanie tych środków przekazem
pocztowym. Z utrwalonego już orzecznictwa Naczelnego Sądu
Administracyjnego wynika, że wymóg ten ma na celu wykazanie
rzeczywistego charakteru darowizny, o czym jednoznacznie powinien świadczyć faktycznie dokonany przelew (przekazanie) podarowanych środków pieniężnych; w tym sensie warunek ten ma więc
znaczenie techniczne, dowodowe.
Z tego względu przyjmuje się, że warunek ten może być uznany za
spełniony także wtedy, gdy przelew podarowanych środków wprawdzie nie następuje na rachunek bankowy nabywcy (obdarowanego),
ale bezpośrednio na rachunek dewelopera, w związku z wykonaniem
wiążącej obdarowanego umowy. Skoro – co raczej wątpliwości nie
budzi – chodzi o wykazanie rzeczywistego, faktycznego charakteru darowizny i zapobieżenie ewentualnemu powoływaniu się podatników
na darowizny ﬁkcyjne, a zatem wymóg pełni funkcję gwarancyjną, cel
ten spełnia każdy przelew pieniężny na rachunek wskazany przez obdarowanego, zarówno jego własny, jak i rachunek jego kontrahenta,
najczęściej dewelopera; w każdym z tych przypadków możliwe jest
bowiem zarówno udowodnienie (udokumentowanie) faktycznego
przekazania środków, jak i późniejsze zweryﬁkowanie takiej czynności.
Wymieniony warunek jest zatem także spełniony, gdy obdarowany wskaże jako rachunek bankowy, na który mają zostać przelane
podarowane mu środki pieniężne, rachunek bankowy podmiotu,
z którym łączy go stosunek zobowiązaniowy, a przelew tych środków stanowi wykonanie zobowiązania obdarowanego wobec tego
podmiotu. W konsekwencji, warunek ten jest spełniony także wtedy, gdy z kolei podmiot, z którym kontraktuje obdarowany, wskaże
rachunek bankowy innego swego kontrahenta – jak w rozpoznawanej sprawie, gdy środki otrzymane przez skarżącego posłużyły
w pierwszej kolejności do wykonania zobowiązania skarżącego
wobec jego żony, a w drugiej kolejności – do wykonania jej zobowiązania wobec dewelopera. Nawet bowiem w takim przypadku,
mimo względnego skomplikowania konstrukcji prawnej czynności,
spełniony został istotny warunek zwolnienia podatkowego, to jest
udowodnienie (udokumentowanie) rzeczywistego przekazania
środków pieniężnych stanowiących przedmiot darowizny.
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

62 GAZETKA

Praca A1 – gdzie odprowadzać podatek i składki,
w Polsce czy w Belgii

Pod względem liczby delegowanych pracowników Polska wyraźnie
wyróżnia się na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Jak wynika z danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, w Polsce wydaje się obecnie najwięcej zaświadczeń A1
w całej Europie. W 2019 r. liczba wydanych dokumentów tego typu
wyniosła niemal 646 tys.
Formularze A1 to zaświadczenia odnoszące się do zabezpieczenia społecznego mającego zastosowanie do osoby uprawnionej zgodnie z unijnymi rozporządzeniami nr 883/04 i 987/09. Takie zaświadczenie wydaje
się, aby potwierdzić, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba.
Od 30 września 2020 obowiązują nowe wersje wniosków o zaświadczenie A1.
Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej.
Kreator będzie podpowiadał jak krok po kroku wypełnić wniosek.
Wnioskodawca będzie musiał tylko podać wszystkie dane, a wówczas
system stworzy komplet dokumentów – wniosek o wydanie zaświadczenia A1 wraz z wymaganymi załącznikami.

za pracę wykonywaną w Belgii mogą podlegać opodatkowaniu tylko
w Belgii, gdy są spełnione łącznie następujące 3 warunki:
1) odbiorca wynagrodzenia przebywa w Belgii nie dłużej niż przez
określony w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania
(okres 183 dni w roku podatkowym),
2) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w elgii,
3) wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Belgii.
Przy braku spełnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek, otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie będzie opodatkowane w Belgii.
Pracodawcy oddelegowujący swoich pracowników do pracy za granicą
muszą zwracać uwagę na to, czy w konkretnym przypadku spełnione będą
wskazane wyżej 3 przesłanki, w szczególności zaś ta wymieniona w punkcie 1. W przypadku bowiem przekroczenia okresu przebywania przez pracownika w danym państwie, wskazanym w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, zmieni się sytuacja prawno-podatkowa i zaistnieje
obowiązek uiszczenia przez pracownika podatku w państwie wykonywania pracy, a co za tym idzie także i obowiązek odprowadzania zaliczek na
podatek zgodnie z obowiązującym w tym państwie ustawodawstwem.

W pierwszej kolejności klienci ZUS będą mogli korzystać z kreatora do
wniosków o wydanie zaświadczenia A1 w sytuacji:
• delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE,
EOG lub Szwajcarii,
• czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
• wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

Miejsce odprowadzania składek

Opodatkowanie dochodów pracowników delegowanych

Podkreślić jednakże trzeba, że prawodawca europejski wprowadził jednolity system koordynacji ubezpieczania społecznego na terytorium UE. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym regulującym
przedmiotową materię jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Pracownik delegowany do Belgii ma obowiązek zadeklarować swoje
dochody i płacić podatki w Belgii dopiero wtedy, gdy przebywa na terytorium tego kraju ponad 183 dni w okresie 12 miesięcy (rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym) oraz gdy centrum
interesów życiowych znajduje się w Polsce. Tak wynika z art. 15 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom
podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie 20 sierpnia 2001 r.
Pracownik, który utracił status polskiego rezydenta podatkowego
(np. osoba, która wykonuje pracę w Belgii przez 300 dni w roku), podlega opodatkowaniu w Polsce wyłącznie od dochodów pochodzących
z polskich źródeł (np. dochód za dni pracy wykonywanej fizycznie
w Polsce). Należy także pamiętać, iż polscy nierezydenci podatkowi to
osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się poza Polską. Oznacza
to, że posiadają oni zagraniczny adres zamieszkania, który należy wykazać w informacji PIT-11, oraz podlegają pod urząd skarbowy właściwy dla nierezydentów w danym województwie.
Wykonywanie pracy na terytorium innego państwa w warunkach
oddelegowania może oznaczać powstanie przynajmniej organicznego obowiązku podatkowego od dochodów uzyskiwanych przez tego
pracownika na terytorium tego państwa na gruncie przepisów tego
państwa analogicznie brzmiących do art. 3 ustawy o PIT.
Art 15 ww Konwencji mówi, że uposażenia i płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mającą miejsce zamieszkania w Polsce uzyskuje

64 GAZETKA

Podobnie w odniesieniu do pracowników oddelegowanych do pracy
za granicą o miejscu odprowadzania składek będą zasadniczo decydować zawierane przez Rzeczpospolitą Polskę umowy międzynarodowe
o zabezpieczeniu społecznym, które generalnie opierają się na zasadach równego traktowania, stosowania jednego ustawodawstwa, sumowania okresów ubezpieczenia, zachowania praw nabytych.

Przedmiotowe rozporządzenie przyjmuje jako zasadę podleganie
przez ubezpieczonego tylko jednemu ustawodawstwu, określanemu
zgodnie z przepisami rozporządzenia. Zasadą jest także to, że osoba
wykonująca w danym państwie członkowskim pracę najemną podlega
ustawodawstwu tego państwa członkowskiego.
Jednakże w odniesieniu do pracowników delegowanych wprowadzona
została regulacja szczególna. W myśl rozporządzenia osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim
w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swą działalność,
a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa
członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy,
nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego,
tj. państwa w którym świadczy na rzecz pracodawcy „normalną” pracę.
Warunkiem zastosowania powyższej regulacji jest spełnienie następujących dwóch przesłanek:
1) przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy
2) osoba oddelegowywana nie jest wysłana, by zastąpić inną osobę.
Dla skutecznego skorzystania ze wskazanego wyżej wyjątku konieczne będzie uzyskanie stosownego zaświadczenia A1 wydawanego ZUS, o które
należy się ubiegać poprzez złożenie wniosku na odpowiednim formularzu.

W kontekście powyższych przesłanek, warto jeszcze także dodać, że
zgodnie z orzecznictwem sądów (TSUE, wcześniej ETS i sądów krajowych) powstałym na tle wcześniejszej, analogicznej regulacji, przyjąć
należy, że zasadniczo brak będzie możliwości skorzystania z opisanego wyżej wyjątku w odniesieniu do pracowników nowozatrudnionych, którzy od razu zostają oddelegowani do pracy za granicą. Orzecznictwo wymaga bowiem tego, by nowozatrudniony pracownik przez
pewien czas przed oddelegowaniem świadczył na rzecz pracodawcy
pracę w Polsce (mowa jest zazwyczaj o kilku miesiącach np 2,3).
Zatem co do zasady w odniesieniu do pracownika, który nie jest pracownikiem nowozatrudnionym, przy okresach oddelegowania nieprzekraczających 24 miesięcy nie zajdą podstawy do przejścia przez oddelegowanego pod inne ustawodawstwo, a co za tym idzie nie zmieni się
miejsce odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Skutki braku stosownego formularza
Potwierdzeniem podlegania danemu systemowi zabezpieczenia społecznego jest zaświadczenie A1 wydawane w Polsce przez ZUS. Co istotne, ZUS wydaje zaświadczenia A1 nawet na bardzo krótkie wyjazdy za
granicę – nie ma ograniczenia w zakresie minimalnego okresu wykonywania pracy za granicą. Na podstawie A1 można następnie otrzymać potwierdzenie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce (wydawane przez NFZ). Gdyby jednak pracownik uległ za granicą wypadkowi,
NFZ przed dokonaniem zwrotu kosztów leczenia zażąda przedstawienia
zaświadczenia A1 na okres wykonywania pracy za granicą (jeżeli takiego
zaświadczenia nie zgłoszono wcześniej w NFZ). W razie braku zaświadczenia A1 (nawet w przypadku krótkich wyjazdów klasyfikowanych na
gruncie polskich przepisów jako podróż służbowa), kraj wykonywania
pracy może:
1) nałożyć na pracodawcę / pracownika obowiązek zapłaty składek
na ubezpieczenia społeczne / zdrowotne należnych w tym kraju
za okres wykonywania pracy na jego terytorium,
2) nałożyć na pracodawcę określone kary

Wycofanie lub zmiana decyzji poświadczającej formularz A1
Należy zaznaczyć, że formularz A1 jest dokumentem uznawanym przez
instytucje ubezpieczenia społecznego i sądy innych państw członkowskich. Jedynie organ go wydający może dokonać zmiany tej decyzji. Wydanie zaświadczenia A1 powinno w każdym przypadku być
ocenione przez instytucję zobowiązaną do jego wydania pod kątem
ustalenia właściwych regulacji prawnych danego państwa i spełnienia warunków delegowania. W tej kwestii w Polsce płatnik składek
składa oświadczenie „Informacji w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym”. Gdy poda fałszywe informacje, ponosi odpowiedzialność karną oraz administracyjną za składanie fałszywych
zeznań. W przypadku zgłoszenia wątpliwości w kwestii zaświadczenia
A1 przez instytucję państwa, na terenie którego pracownik wykonuje pracę, ZUS powinien sprawdzić ponownie prawidłowość wydanej
decyzji. Jeśli nieprawidłowości zostaną potwierdzone, formularz A1
powinien być wycofany lub zmniejszony, a pracownicy powinni zostać
zgłoszeni do systemu ubezpieczeń państwa, na terenie którego wykonywana jest praca.
Zaświadczenie A1 może zostać wycofane:
• gdy instytucja innego państwa członkowskiego zakwestionuje ten
dokument,
• w wyniku postępowania wyjaśniającego lub kontroli ZUS.
W obu przypadkach wycofanie nastąpi, gdy postępowanie wyjaśniające (np. podjęte w związku z wnioskiem instytucji zagranicznej – w toku
postępowania uzgodnieniowego) lub kontrola wykaże, że:
a) dowody bądź oświadczenia złożone przez wnioskodawcę na potrzeby
wydania zaświadczenia A1 były niezgodne ze stanem faktycznym,
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b) doszło do zmiany okoliczności, na podstawie których wydano zaświadczenie A1, przez co jego dalsze utrzymywanie nie jest uzasadnione.
Wycofanie zaświadczeń A1 potwierdzonych przez oddział następuje
w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 987/2009 oraz przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy
i ubezpieczeń społecznych w trybie art. 83 ust. 2 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych.
Uchylenie zaświadczenia A1 może rodzić negatywne skutki:
• wyłączenie danej osoby z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z okresem wstecznym powoduje konieczność złożenia
odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych oraz konieczność zgłoszenia do systemu zabezpieczenia społecznego innego
państwa członkowskiego,
• konieczność ewentualnego zwrotu otrzymanych świadczeń.
Dlatego bardzo ważne jest, aby dane, które przekazujesz, ubiegając się o wydanie zaświadczenia A1, były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Ustalanie miejsca zamieszkania dla potrzeb określenia właściwego
ustawodawstwa na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004
Normy kolizyjne z rozporządzenia nr 883/2004, które dotyczą ustalania właściwego ustawodawstwa, opierają się głównie na zasadzie
miejsca wykonywania pracy (tzw. zasada lex loci laboris). Zasadniczo
dana osoba podlega zatem ustawodawstwu tego państwa, w którym
faktycznie wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek.
W niektórych przypadkach zastosowanie zasady miejsca wykonywania pracy nie jest jednak możliwe, np. jeśli dana osoba wykonuje pracę
w dwóch lub więcej państwach członkowskich. W takim przypadku stosuje się zasadę miejsca zamieszkania oraz ośrodka interesów życiowych.
Zgodnie z przepisami unijnej koordynacji można mieć tylko jedno
miejsce zamieszkania (nawet jeśli dana osoba jest zameldowana bądź
przebywa na przemian w kilku państwach członkowskich). Nie można utożsamiać pojęcia „zamieszkanie” z pojęciem „pobyt”. Zgodnie
z Praktycznym poradnikiem, pojęcie „zamieszkanie” oznacza miejsce,
w którym dana osoba zwykle przebywa. „Pobyt” oznacza, że przebywamy czasowo w danym miejscu oraz że zamierzamy powrócić do
swojego miejsca zamieszkania, kiedy tylko zrealizujemy podstawowy
cel pobytu w innym państwie.
Kryteria, które służą do ustalenia miejsca zamieszkania – ośrodek
interesów życiowych – zostały określone w art. 11 rozporządzenia nr
987/2009. Są to w szczególności następujące elementy:
a) czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych
państw członkowskich,
b) sytuacja danej osoby, w tym:
• charakter i specyfika wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę,
• jej sytuacja rodzinna oraz więzi rodzinne (jeśli współmałżonek,
dzieci zamieszkują w Belgii, to uważa się, że Belgia jest ośrodkiem
życiowym członków tej rodziny, w związku z czym podlegają oni
ustawodawstwu belgijskiemu).
Praktyczny poradnik wspomina też, że ważny jest również zamiar danej
osoby, który wynika ze wszystkich okoliczności. To oznacza, że zamiar
jest o tyle istotny, o ile opiera się na obiektywnych faktach i okolicznościach. Sama deklaracja, że rozważamy zamieszkanie w określonym
miejscu lub chcemy tam zamieszkać, nie jest wystarczająca, jeśli nie
znajduje to potwierdzenia w rzeczywistości.

Agnieszka Sità
prawnik
www.trampolina.be

POLSKI SKLEP BUDOWLANY

EMPIRE

HUMOR

Rozmawia trzech kolegów:
– Dlaczego słoń ma pomarańczowe oczy?
– Żeby nie było go widać na jarzębinie.
– Nie widziałem nigdy słonia na jarzębinie.
– A widzisz jak się dobrze schował?

•••

Na kolędzie ksiądz zwraca się do
małżeństwa.:
– Jak Państwo żyjecie? Religijnie?
– Ja proszę księdza bardzo religijna jestem
i dużo się modliłam o dobrego męża i mam
dobrego męża. A on się nie modlił i ma jak
ma...

•••

Lekarz do pacjenta:
– Moje gratulacje.
– Czego?
– Widzę po pana wynikach, że niczego pan
sobie nie odmawia.

•••

A polityk jak mówi tak, to znaczy może,
jak mówi może, to znaczy nie,
a jak mówi nie, to już nie jest politykiem.

•••

Do kelnera:
– Proszę pana, mięso w tym mielonym jest
nieświeże.
– Niemożliwe. My do mielonych nie
dajemy mięsa.

•••

Do egzaminatora lubelskiego
WORD–u (Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego) podchodzi facet:
– Wie pan, jutro mój syn zdaje egzamin na
prawo jazdy. Ale pewnie nie zda.
– A zakłada się pan o trzy tysiące, że zda? –
odpowiada egzaminator

•••

Premier wchodzi do restauracji, która
otworzyła się po wielu miesiącach
lockdownu i pyta kelnera:
– Co by pan polecił?
– Rosół z kur wielu.

•••

Zapisałem się na siłownię i nie widzę
efektów. Chyba pójdę tam osobiście
i zobaczę co jest grane.
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•••

•••

Unia Europejska zakazała rosyjskim
samolotom wstępu na europejskie lotniska
z powodu przekroczonych norm hałasu.
W odpowiedzi rosyjskie władze zakazały
sprzedaży alkoholu na pokładzie.

Siedzą dwie blondynki w parku i jedna
mówi
– Wiesz co to znaczy I don’t know?
Druga się odzywa:
– Nie wiem, sprawdź w słowniku
– Słownik też nie wie...

•••

•••

Koledzy rozmawiają na rybach:
– ... no i wtedy powiedział, że będę zarabiał
dwa tysiące na rękę.
– Co ty na to?
– Odpowiedziałem mu: dobrze, ale ja mam
dwie ręce...

•••

Wielka Sobota. Wychodzi facet z domu,
siada na ławce obok kumpli z wściekłą
miną i się nie odzywa. Kumple na to:
– Co ci jest?
– A dajcie spokój, szlag mnie zaraz trafi.
– No to nie duś w sobie, tylko powiedz.
– Byłem u spowiedzi. Do rezurekcji nie
mogę zgrzeszyć. Ale przy mojej babie
się nie da. Chodzę po gazetach, żeby nie
pyskowała, że wlazłem na umyta podłogę.
Jajka mi kazała obrać – wytrzymałem,
nie przypieprzyłem jej. A ta ciągle – weź
to, weź tamto. Zęby zaciskam, ale nic nie
mówię. A tej się jaźwa nie zamyka tylko –
wynieś choinkę i wynieś choinkę.

•••

Przebudzony zajączek wychodzi na polanę,
przeciąga się i mówi:
– Ahhhh jak zajączek jest wyspany to może
każdemu dołożyć...
Wtem podnosi się niedźwiedź. Zajączek
szybko dopowiada:
– A jak się nie wyśpi to taaakie głupoty
gada…

•••

Pyta policjant milicjanta:
– Ej, gdzie tu jest druga strona ulicy?
– No, tam..
– Cholera..! Jak byłem tam to mi
powiedzieli, że tu.

Komisariat policji. Dyżurka. Dzwoni telefon.
Dyżurny odbiera:
– Komisariat Policji, słucham?
– Dzień dobry. Czy to wasz komisariat
wysyłał wczoraj wieczorem patrol na
Lipową 74 mieszkania 3?
– Chwileczkę, już sprawdzam. Tak. Mieliśmy
zgłoszenie naruszenia ciszy nocnej – głośna
muzyka, krzyki...
– Mam prośbę. Czy możecie ich przysłać
jeszcze raz? Zapomnieli zabrać czapkę
i pistolet. No i zdjęcia obejrzą, fajne wyszły!

•••

Wróżka mówi do klientki:
– Mąż panią zdradza.
– Chyba musiała pani odwrotnie rozłożyć
karty.

•••

Święci: Piotr i Paweł grają sobie w golfa.
Paweł trafia do dołka za pierwszym razem.
Piotr tak samo. Potem jeszcze raz. W końcu
św. Paweł pyta się:
– Słuchaj stary, my robimy cuda, czy gramy
na poważnie?

•••

Idzie policjant i prowadzi pingwina za łapę.
Spotyka go kolega i pyta:
– Co ty robisz z tym pingwinem?
– A przyplątał się i nie wiem co z nim
zrobić.
Kolega na to:
– Zaprowadź go do ZOO.
Po paru godzinach spotykają się ponownie
a policjant nadal z pingwinem. Kolega pyta:
– No i co?
– Zaprowadziłem go do ZOO, a teraz
idziemy do kina.
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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

Praca: szukam
Szukam pracy młody, energiczny
chłopak. Mycie okien, sprzątanie domów
lub jako pomocnik na budowie. Proszę o
kontakt. T. +32 467 846 962
Szukam pracy w budownictwie,
pracowałem przy stanach surowych jako
pomocnik, mam założoną działalność
gospodarczą i druk A1. Posiadam auto i
prawo jazdy kat b, niepijący, niepalący,
pracowity sumienny uczciwy. Szukam pracy
z zakwaterowaniem.
T. 518 039 431, 0497 266 878
Szukam pracy jako opiekunka dziecka,
dzieci lub osoby starszej. Posiadam
wykształcenie pedagogiczne, jestem
cierpliwa i wyrozumiała. Znam język
francuski i komunikatywnie niderlandzki.
Dostosuję się do każdych godzin pracy.
T. 0487 510 880
Szukam pracy, wyonuje prace takie jak
malowanie, szpachlowanie, konstrukcie
z profilu, płyty gk., prace na dachach.
Posiadam kartę ID oraz 10-letnie
doświadczenie. T. 0489 069 767
Szukam pracy budowlanka / prace
wykończeniowe. T. +32 497 684 052
Podejmę jakąkolwiek pracę (dorywczą/

@gsmservicebxl

Sprzedam autokar - autocar sprinter 18
miejsc grand luxe, rok: 19/02/2009, KM:
103.000, silnik: 2,2 litry. Cena: 30.000 euro
(do negocjacji). T.+32 499 070 706 Philippe
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, 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 250€, do negocjacji. T. 0476 920 819
Sprzedam Nitendo 3DS XL niebieskie + ładowarka + 2 gry, stan jak nowy, cena 130€.
T. 0476 920 819

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

02/7207207
SERVICE
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RUE DES MENAPIENS 44
1040 ETTERBEEK
(

MERODE)

stałą) na terenie Belgii/Francji (znam
j.francuski). Zachodnie doświadczenie
w branży remontowo/wykończeniowej;
uprawnienia na wózki widłowe (I WJO)
i ładowarki teleskopowe. Posiadam
wykształcenie średnie/techniczne z
maturą. T. +48 889 957 202

Mieszkanie: wynajmę
Wynajmę pokój dla kobiety, umeblowany, bez meldunku, dzielnica Uccle.
T. 0484 643 166
Mieszkanie do wynajęcia na Laeken, w
okolicy metro Pannenhuis, modny duplex
80m2, na 3 piętrze, 3 otwarte pomieszczenia, liczniki indywidualne, cena 790€
+ 2 miesiące gwarancji. T. 0472 787 462
Mieszkanie do wynajęcia na Forest. Okolice Place Albert, 2 piętro, 2 pokoje, kuchnia i łazienka, wolne, 600eur + 2 miesiące
gwarancji + opłaty. T. 0472 787 462
Wynajmę duży, nieprzechodni, urządzony pokój dla jednej osoby w nowym bloku
przy Place Terdelt. Jest również możliwość
wynajęcia większego pokoju z balkonem
dla pary. Więcej informacji na priv.
T. +32 466 235 957
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Wynajmę oddzielny pokój z balkonem
wspólną łazienką i kuchnią dla kobiety, z
meldunkiem, na spokojnej ulicy. Ładny, czysty apartament, wolne od 01.04.21, więcej
informacji. T. 0483 180 914
Mieszkanie (duplex - 3 pokoje) z całym
wyposażeniem, 2 pokoje do wynajecia,
650€ opłaty wliczone, idealne dla kobiety
z dzieckiem lub 2 osób na praktyce albo
uczących się. T. 0471 928 355,
po francusku 0489 526 004
Mieszkanie do wynajęcia, salon, 1 sypialnia, kuchnia, łazienka, mały balkon, od 1
marca lub kwietnia, max. 2 osoby, najlepiej
para, cena 580€. T. 0476 249 871
Mamy do zaoferowania mieszkania dla
osób które przyjeżdzają do pracy z zagranicy. Krótko, średnio i długo terminowe.
Bezpośrednio z właścicielem bez pośredników lub agentów nieruchomosci. Mieszkania są umeblowane i w pełni wyposażone
w m.in. : podstawowe meble , internet, TV,
lodówka i resztę podstawowych rzeczy które powinny się znajdować w mieszkaniu.
Bezpłatne miejsca parkingowe w pobliżu
noclegu! wszystkie nasze mieszkanie są wyposażone w : kuchnie z naczyniami kuchennymi, urzadzenia gospodarstwa domowego, posciel, ręczniki, internet. Mieszkania
nie potrzebują żadnego własnego wkładu
finansowego. Ceny w zależności od ilości
osób. Po więcej informacji zapraszamy na
T./whatsapp: +32 485 510 960 e-mail :
Workproperty@outlook.com

Mieszkanie: szukam
Kobieta 50 lat, syn 17 lat i kot, szuka
mieszkania w Bruksali, 1 lub 2 pokoje,
kuchnia do max 700€ z opłatami.
T. 0488 217 675 (j.pl) i 0492 155 249 (j.fr.)
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Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w okolicy Antwerpii, Vorselaar, Turnhout. Najlepiej 2 pokoje. T. +48 606 552 282
(sms lub whats app)
Szukam kawalerki lub pokoju dla 25-letniej kobiety w cenie do ok. 400€. Jestem
osobą bez nałogów, spokojną, pracującą.
Wynajem najchętniej od zaraz.
Kontakt: buczek.angela@gmail.com

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Biuro księgowe B&B Consult poszukuje
na stanowisko księgowy/księgowa od zaraz. Wymagany dyplom ukończenia szkoły
wyższej o kierunku ksiegowość, znajomość
języka francuskiego. Język niderlandzki
mile widziany. CV prosimy przesyłać na
adres: contact24@mybbc.eu
Mechanik maszyn rolniczych
(LMR/01/21), Overijse, Belgia, wynagrodzenie 14-15€ netto, umowa polska,
zapewniamy zakwaterowanie, zwrot za
dojazdy do pracy, wymagany język
francuski lub niderlandzki.
Kontakt: sylwia.mitrusiak@wp.pl
Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) dla holenderskiego klienta poszukuje
pracowników do produkcji słodyczy PRACA
OD ZARAZ Miejsce pracy: Uden (Holandia) Opis stanowiska: produkcja słodkich
przekąsek dla sieci holenderskich supermarketów Wymagamy: - dobrej znajomości
j. angielskiego - chęci i motywacji do pracy
- doświadczenie na produkcji żywności /
wypieków będzie dodatkowym atutem
Oferujemy: - stawkę podstawową 10,95
euro brutto/h + dodatki za pracę w syste-

mie dwuzmianowym - zakwaterowanie i
dojazd do pracy - ubezpieczenie Więcej
informacji +48 570 935 868 Wszystkie
zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie
CV na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie
wpisując: Piekarz Holandia
Dla naszego klienta, belgijskiej firmy
transportowo logistycznej poszukujemy mechanika ciężarówek. Obowiązki:
przeglądy, naprawy oraz inspekcje floty
ciężarówek i naczep, praca od 8 do 19.00
z 1,5 godzinną przerwą, praca w co drugą
sobote 7-14.00, praca w firmie w której
panuje sympatyczna, rodzinna atmosfera.
Wymagania: doświadczenie z ciężarówkami,znajomośc marek SCANIA i DAF, prawo
jazdy kat. CE, komunikatywna znajomośc
języka angielskiego. Oferujemy: w pełni
legalne zatrudnienie zgodnie z belgijskim
prawem, w tym ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, prawo
do emerytury belgijskiej, zarobki do
uzgodnienia, zależne od doświadczenia +
bony żywnościowe, w pełni umeblowane
zakwaterowanie - pokoje jednoosobowe,
nielimitowany internet, woda, gaz i prąd
w cenie 72 € / tydzień, zwrot kosztów
transportu do Belgii do 125 € po czterech
przepracowanych tygodniach, premię na
zakończenie roku - 8,33% wynagrodzenia
rocznego brutto, dodatek wakacyjny w wysokości – 15,38 % wynagrodzenia rocznego
brutto, zasiłek rodzinny na każde dziecko,
zapewniony transport (w zależności od odległości zakwaterowania), opiekę naszych
wielojęzycznych koordynatorów. Kontakt i
CV: praca@impactpraca.pl
Regess Sp. z o.o. świadczy usługi
kompleksowego wykonawstwa obiektów
wielomieszkaniowych i komercyjnych w
kilku krajach Unii Europejskiej.Obecnie w
związku z rozwojem firmy poszukujemy do
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współpracy dwóch doświadczonych pracowników robót wykończeniowych. Praca
przy remontach, przebudowach, wykonczeniach obiektów pod klucz. Miejsce pracy:
Belgia (Brugge). Zadania: wszelkiego rodzaju prace wykończeniowe - w tym płytki,
gładzie, zabudowy g-k, nieskomplikowane
instalacje elektryczne oraz hydrauliczne.
Wymagania: konkretne doświadczenie na
ww. stanowisku, mile widziane prawo jazdy
kat. B i samochód,Oferujemy: współpracę
w oparciu o polską umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, bezpłatne zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy, zwrot
kosztów dojazdu. Zainteresowane osoby
prosimy o przesłanie Cv pod adres anna.
marcinkiewicz@regess.eu,
tel.; +48 510 926 184
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz 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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Nieruchomości
Sprzedam apartament 55m² w centrum
Brukseli, 1 sypialnia, blisko metra Yser,
place Saintelette, blisko sklepów, szkół,
transportu publicznego, łatwy dojazd do
ringu, 1-sze piętro (na 9) budynek z windą,
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1 sypialnia, biuro, salon, kuchnia umeblowana, łazienka z pryśnicem, odnowiona,
hall, okna z potrójną szybą, drzwi antywłamaniowe, centralne ogrzewanie. Całość
w bardzo dobrym stanie. Wolne odrazu.
Wizyty i info: 02/899 04 60 lub 0476 920
819, info@simplissimmo.be, www.simplissimmo.be/achat,appartement-canal-yserappartement-1-chambre-+-55-m-bureausepare,1000-V-A1-192
Sprzedam dom w stanie surowym zamkniętym, 120 m2 na działce 30 arowej w
woj. kujawsko-pomorskim. Cena 85 000€.
T. +32 475 222 346
Sprzedam budynek gospodarczy 200m2
na działce 48 arów w połowie trasy Lublin-Chełm, w kotlinie Nadwieprzańskiego
Parku Krajobrazowego. Widok nieprzeciętny. Świetny dojazd z każdej strony. Do
Lublina 28 km/25 minut. Tyle samo do
Chełma. Budynek gospodarczy ok. 200 m2
usytuowany na wzniesieniu na działce o
łącznej powierzchni 4 800 m2. Dolna część
budynku ok. 100 m2 obejmuje: 1. Garaż.
Wysokość pomieszczenia 3,5 m, posadzka
betonowa, kanał murowany o długości 5
m, nowa brama segmentowa (3,2x3,5 m)
ze zdalnie sterowanym napędem elektrycznym, nowa instalacja elektryczna z siłą i
licznikiem, instalacja wodno-kanalizacyjna z wodomierzem, dostęp do instalacji
kominowej, dwa nowe okna PCV, oddzielne wejście obok bramy. Wnętrze dobrze
oświetlone łącznie z kanałem. 2. Obok kolejne mniejsze pomieszczenie/garaż ok. 30
m2 z oddzielną bramą wejściową. 3. Góra
budynku to bardzo wysokie poddasze w
stanie surowym. Na całym budynku zostało
wymienione poszycie na blachę trapezową
w kolorze brązowym wraz z orynnowaniem. Działka ogrodzona z dwóch stron.
Cena nieruchomości z działka 265000 zł.

Zdjęcia na www.facebook.com/marketplace/item/413665379752343/.
T. 48 669 381 343 Piotr
Sprzedam ziemię w Gedinne w Belgii,
kod pocztowy 91020, właściciel z Polski.
Teren leśny i pastwisko w sumie 2 HA, są to
dwa tereny tworzące literę U. Na terenie
leśnym znajduje się staw. Sprzedaję te dwa
tereny jednocześnie, cena za całość 70 000
eur. Wszelkie formalności będą prowadzone przez agencję i notariusza w Gedinne.
T. +32 479 730 767 lub +48 577 551 234

Wiadomości osobiste
Mam 63 lata, szukam drogiej połówki na
dalsze lata zycia. T. 0467 785 027
Kobieta 52 lat szuka drugiej połówki na
stałe. T. 0488 101 887
Jestem normalnym mężczyzna w średnim wieku, bez nałogów, pracowitym.
Chciałbym poznać jakąś miła i sympatyczna
kobietę? Kontakt: ktos87431@wp.pl

Różne
Poszukuję osób, które posiadają, tak jak
ja, psa rasy „dobermann”. T. 0476 920 819
Szukam dostawcy antyków z Belgii,
Holandii, Francji. Interesują mnie obrazy,
figury, porcelana, zegary, rzeźby i inne.
Interesują mnie ponad to tzw. kartony z antykami segregowane jak również pakiety z
likwidowanych mieszkań. Proszę o kontakt
w sprawie każdej propozycji.
T. +48 601 092 222
Może ma ktoś do oddania małego
psa,chętnie przygarnę, Bruksela.
T. 889 755 977
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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.
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!

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.

76 GAZETKA

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

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

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

PUNKT KONSULTACYJNOINFORMACYJNY BRUKSELA
(porady psychologa, logopedy,
pedagoga i asystenta socjalnego)
tel. (umówienia codziennie po 17.00):
0475 397 514,
porady: pon. w godz.18.00-20.00
PUNKT KONSULTACYJNOINFORMACYJNY ANTWERPIA
Sint Jan Berchmanscollege,
Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)
tel. 0471 711 269
czwartek, godz. 18.00 - 20.00
(wizyty tylko na umówione spotkanie)
POLSKA MISJA KATOLICKA
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
PRZEMOC MIĘDZY PARTNERAMI
Kseniya: 0478 21 24 49
Maya Stepien: 014 42 06 73 (10h-12h)
Malwina: 0471 01 23 40,
malwinabelgia@gmail.com
Telefon zaufania: 106/107
POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/24h
tel. 0487 103 778, W. Oleksiewicz
SZPITAL CHU Hopital
Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles,
tel. 02 535 31 11,
tel. 02 535 43 60,
tel. 02 535 40 55.
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