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W Europie w kwietniu br. liczba osób zmarłych
z powodu Covid-19 przekroczyła milion, a na
całym świecie ofiar pandemii było ponad 3 mln.
Według oficjalnych statystyk na 21 kwietnia
br. z powodu Covid-19 najwięcej osób zmarło
w Wielkiej Brytanii – ponad 127 tys. Powyżej
100 tys. zgonów stwierdzono także we Włoszech
(ponad 117 tys.) i Rosji (ponad 104 tys.). Polska,
gdzie do 21 kwietnia zmarło ponad 62 100 osób,
jest w tym zestawieniu na siódmym miejscu. Na
całym kontynencie odnotowano dotąd ponad
43 mln przypadków Covid-19.
•••
Łącznie pod koniec 2020 r. w UE odnotowano
ponad 540 tys. więcej zgonów w porównaniu
ze średnią z trzech poprzednich lat. Jeśli chodzi
o średnią od początku pandemii, Polska jest na
czele nadmiarowych zgonów (23,5%). Średnia
dla Unii Europejskiej wyniosła 15,1%. Ujemny
wskaźnik zanotowała jedynie będąca poza Unią
Norwegia, co znaczy, że zmarło tam mniej osób
niż średnia z lat 2016–2019.
•••
Na zlecenie ONZ 31-osobowy panel ekspertów
badających zachowania ludzi w stosunku do
środowiska opracował raport, którego celem
było znalezienie skutecznych działań mogących
pomóc ze stale rosnącą emisją dwutlenku węgla.
Z dokumentu wynika, że przez swój styl życia
1% najbogatszych ludzi na świecie wytwarza
dwukrotnie więcej dwutlenku węgla niż 50%
najbiedniejszych. Naukowcy zauważyli, że „elita
zanieczyszczających”, czyli 5% najzamożniejszych
osób świata, przyczyniła się do 37% wzrostu emisji w latach 1990–2015.
„Celów porozumienia paryskiego w sprawie
zmian klimatycznych nie da się osiągnąć bez
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radykalnych zmian stylu życia i zmian zachowań, zwłaszcza wśród najbogatszych członków
społeczeństwa. Jeśli zmiana w społeczeństwie
ma nastąpić w tempie i na skalę wymaganą do
osiągnięcia uzgodnionych celów klimatycznych,
musimy „zmniejszyć i się podzielić”: zmniejszyć
razem emisję dwutlenku węgla i podzielić się
tym równo” – czytamy w raporcie.
•••
Raport przygotowany przez fińskie Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA)
informuje o nawet 8-krotnym przekroczeniu
norm zanieczyszczeń powietrza ustanowionych
przez WHO. Według autorów raportu lokalne
lockdowny przyczyniły się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń w atmosferze. Średnie
zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu
w Europie spadło o 40%, podczas gdy stężenie
pyłu zawieszonego PM10 zmniejszyło się o 10%.
Pomimo tego ponad 90% ludzi na całym świecie
oddycha niezdrowym powietrzem. Naukowcy
twierdzą, że w ubiegłym roku w zaledwie 24 spośród 106 monitorowanych krajów jakość powietrza była zadowalająca. W niektórych regionach
na świecie poziom zanieczyszczeń był od 6 do
8 razy wyższy niż normy WHO.
Najgorzej sytuacja wygląda w Azji Południowej.
Choć w Indiach zanotowano w 2020 r. spadek
zanieczyszczeń o 15%, kraj ten pozostaje miejscem z najgorszym powietrzem na świecie.
W Chinach odnotowano spadek o 11%, wciąż
jednak zalecane normy przekraczane są tam ponad dwukrotnie.
Wśród niechlubnych miejsc znajduje się Polska.
Według naukowców Elektrownia Turów obok
Bogatyni tylko w 2017 r. przyczyniła się do śmierci 120 osób. W ciągu roku odnotowano 2,1 tys.
przypadków astmy i 60 przypadków zapalenia
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płuc powiązanych bezpośrednio z emitowanymi
przez elektrownię zanieczyszczeniami.
•••
Z ostatnich danych ZUS wynika, że w Polsce
przez rok kryzysu wywołanego Covid-19 przybyło aż 100 tys. pracowników z zagranicy. Łącznie
pracuje ich już 766 tys. osób.
W grudniu 2020 r. w ZUS było zarejestrowanych
725 173 obcokrajowców, co oznaczało wzrost
o 11,3% w stosunku do grudnia poprzedniego
roku. W tej liczbie 59,4% cudzoziemców było
pracownikami, 3% prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia, np. na zleceniu czy w formie
pracy tymczasowej.
Największą grupę obcokrajowców, bo aż 73,4%,
stanowili obywatele Ukrainy. W grudniu 2020 r.
liczba takich pracowników zatrudnionych legalnie
w Polsce wyniosła 532 503 osoby, co oznacza, że
było ich o 11,1% więcej niż na koniec 2019 r.
•••
W Belgii od początku 2021 r. doszło już do 9 zabójstw kobiet i 6 dzieciobójstw. To średnio dwukrotnie więcej w porównaniu z poprzednimi
latami. Jest to alarmująca sytuacja, na którą ma
wpływ kontekst pandemii. Kilka przeprowadzonych badań wykazało, że wprowadzone obostrzenia, takie jak zamykanie szkół i godziny policyjne, znacznie zwiększyły przemoc w domach.
•••
W Unii Europejskiej w marcu ceny były średnio
o 1,7% wyższe niż rok wcześniej. Tymczasem
w Polsce rosną w tempie aż 4,4%. To najwyższa
inflacja w UE – wskazuje Eurostat. Za Polską,
wśród krajów z najwyższymi podwyżkami cen, są
Węgry. Inflacja tam wyniosła 3,9%. Dalej jest Rumunia czy Czechy, które też zawyżają statystyki.

WIADOMOŚCI
SPIS POWSZECHNY 2021

KSIĄŻĘ FILIP NIE ŻYJE

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązek wzięcia udziału w spisie mają wszyscy
obywatele RP, także Polacy mieszkający
poza granicami, jeśli nie wymeldowali się
z Polski. Odmowa udzielenia informacji
grozi grzywną. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
objęte są następujące grupy osób:

Książę Filip nie żyje. Mąż królowej Elżbiety II – noszący oficjalny tytuł księcia Edynburga – zmarł 9 kwietnia br. w wieku 99 lat
(w czerwcu skończyłby 100 lat). Był najstarszym współmałżonkiem kiedykolwiek panującego monarchy brytyjskiego i trzecią
najdłużej żyjącą osobą z brytyjskiej rodziny
królewskiej – po Alicji, księżnej Gloucester,
ciotce Elżbiety II, oraz Elżbiecie Bowes-Lyon, czyli matce obecnej monarchini.
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson,
składając mu hołd, powiedział, że Filip
zasłużył na sympatię pokoleń w Wielkiej
Brytanii, w całej Wspólnocie Narodów i na
całym świecie.

– obywatele Polski mieszkający w Polsce
oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo
w dniu 31 marca 2021 r. Nie jest przy tym
istotne, czy osoby te mają zameldowanie
w Polsce;
– obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania),
którzy nie wymeldowali się z pobytu
stałego w Polsce w związku z wyjazdem
na stałe za granicę. Osoby przebywające
za granicą mniej niż rok będą musiały
wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi
rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.
Spisem nie są objęci Polacy za granicą,
którzy dokonali w Polsce wymeldowania
z pobytu stałego.
Ostatni Narodowy Spis Powszechny odbył
się w 2011 r. Zgodnie z obowiązującym
prawem spisy muszą być organizowane co
dekadę. Tegoroczny NSP, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, jest przeprowadzany online. Wyjątkowo wydłużono
także długość jego trwania – zakończy się
30 września. Więcej informacji na stronie:
https://spis.gov.pl/.

WYNIKI TEGOROCZNEJ
ZBIÓRKI WOŚP
29 marca br. na specjalnej konferencji Jerzy
Owsiak poinformował, że 31 stycznia tego
roku, podczas 29. finału WOŚP, zebrano
łącznie 210 mln 813 tys. 830 zł i 10 gr. To
rekordowa suma w historii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku WOŚP grała na rzecz zakupu
sprzętu medycznego dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 31 stycznia Polacy okazywali wsparcie i szczodrość,
wrzucając pieniądze do tradycyjnych puszek, ale nie tylko. W tym roku finałowe
konto można było zasilić za pomocą ponad
20 innych form zbiórki. Jerzy Owsiak poinformował, że 65 proc. zebranej sumy pochodzi ze zbiórek online. Dodał, że przeprowadzono 200 tys. aukcji internetowych, dzięki
którym można było wpłacać pieniądze.
Przypomnijmy, że podczas 29. Finału WOŚP
pieniądze można było wrzucać do jednej
ze 120 tys. puszek wolontariuszy zarejestrowanych w sztabach na całym świecie,
ale puszki ustawione były też w sklepach
i różnych instytucjach; poza tym pieniądze
wpłacać można było do eSkarbonek.

SZCZEPIONKA
JOHNSON & JOHNSON
Według Europejskiej Agencji Leków (EMA)
możliwy jest związek między szczepionką Johnson & Johnson przeciw Covid-19
a bardzo rzadkimi przypadkami nietypowych zakrzepów krwi przy występowaniu
niskiego poziomu płytek krwi. Jednak zdaniem EMA ogólny stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny.
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Europejska Agencja Leków uznała, że na
opakowaniach preparatu Johnson & Johnson należy umieścić ostrzeżenie o możliwości wystąpienia takich zakrzepów.
Zdaniem specjalistów, są to występujące
rzadko „skutki uboczne”.
Firma Johnson & Johnson wstrzymała dostarczanie szczepionki do Unii Europejskiej
po tym, jak w USA wykryto sześć przypadków zakrzepów krwi wśród prawie 7 mln
zaszczepionych osób. UE złożyła zamówienie na 200 mln dawek tej szczepionki
z opcją na dodatkowe 200 mln dawek.

PROCES WS. ŚMIERCI
GEORGE’A FLOYDA
Ława przysięgłych w Minneapolis uznała
byłego policjanta Dereka Chauvina za winnego w procesie o zabójstwo Afroamerykanina George’a Floyda.
Chauvinowi grozi do 40 lat więzienia za
morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za
morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za
nieumyślne spowodowanie śmierci. Zarzuty są rozpatrywane oddzielnie, kara może
więc zostać skumulowana. Były policjant
był obecny podczas ogłoszenia decyzji
przysięgłych.
Floyd zmarł podczas brutalnej interwencji
policji 25 maja 2020 r. w Minneapolis.

HISZPANIA Z LEGALNĄ
EUTANAZJĄ
Hiszpania jest szóstym krajem świata,
w którym zalegalizowano eutanazję. Kongres Deputowanych, niższa izba parlamentu tego kraju, zatwierdził poprawki Senatu
do ustawy legalizującej tzw. śmierć wspomaganą. W 350-osobowej izbie za głosowało 202 posłów, przeciwnych było 141,
a dwóch wstrzymało się od głosu.
Prawo do eutanazji ma przysługiwać jedynie
osobom cierpiącym na nieuleczalne choroby. Zgodnie z ostateczną wersją ustawy osoba wnioskująca o eutanazję będzie musiała
odbyć szereg konsultacji medycznych potwierdzających, że cierpi na poważną chorobę – chroniczną, a zarazem nieuleczalną.
W dokumencie przewidziano, że konieczne
będzie dwukrotne wnioskowanie o dopuszczenie do zabiegu, aby wykluczyć ewentualną pomyłkę lub zmuszanie kogoś do poddania się eutanazji. Zgodnie z nową ustawą
od złożenia wniosku do przeprowadzenia
zabiegu eutanazji nie powinno minąć więcej
niż maksymalnie 40 dni.

COVID 19

SZCZEPIENIA W BELGII

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19
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.
Zaproszenie składa 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.
• 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.
Ważne jest, aby każdy, kto otrzyma zaproszenie, zarejestrował się wcześniej
w celu potwierdzenia swojego przybycia.
Więcej informacje o szczepieniach w Belgii:
www.info-coronavirus.be • www.jemevaccine.be

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W BELGII
24 kwietnia / raport Sciensano
• W okresie od 17 do 23 kwietnia każdego dnia odnotowywano średnio 236 przyjęć do szpitala z powodu
koronawirusa, co jest stabilne w porównaniu z poprzednim okresem. Łącznie z powodu Covid-19 nadal
hospitalizowane są 2942 osóby (-2%), w tym 901 pacjentów leczonych jest na intensywnej terapii (-2%).
• W okresie od 14 do 20 kwietnia średnio wykrywano 3600
nowych zakażeń Covid-19 dziennie (-4%). Codziennie
wykonywano średnio 41 100 testów (-7%), przy czym
wskaźnik pozytywnych wyników wynosił 9,7%. Od początku pandemii w Belgii zdiagnozowano 968 107 przypadków zakażeń.
• W tym samym okresie średnio 39 osób dziennie umierało z powodu wirusa (-2,5%), zwiększając całkowitą
liczbę zgonów od początku pandemii do 23 954.
• Współczynnik reprodukcji wirusa wynosi 1. Jeśli wskaźnik
ten jest wyższy niż 1, oznacza to, że epidemia ma tendencję do przyspieszania.
• Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało do tej pory
2 608 673 mieszkańców Belgii, co stanowi 28,4% dorosłej populacji. Około 746 704 osoby otrzymały drugą
dawkę, co stanowi 8,1% dorosłej populacji.

NOWE INFORMACJE:
• Od 6 kwietnia w regionie Flandrii i Walonii każdy chętny
na szczepienie może zapisać się na listę rezerwową.
Platforma QVAX https://www.qvax.be/region – tu
można dobrowolnie wpisać się na listę rezerwową, aby
szybciej otrzymać szczepionkę Covid-19. Nie wyprzedza
się nikogo, tylko wypełnia luki, kiedy ktoś nie zgłasza się
na umówioną wizytę w centrum szczepień. Wystarczy
podać, kiedy jest się dostępnym na szczepienie. Wybrany
punkt szczepień może wtedy łatwo powiadomić, kiedy
pojawi się okazja do szczepienia. Oczywiście wytyczne
każdego regionu dotyczące grup priorytetowych są ściśle
przestrzegane. Może zatem upłynąć trochę czasu, zanim
zostaniemy wezwani z listy rezerwowej, a nawet możemy
wcześniej otrzymać zaproszenie w normalny sposób.
• 24 kwietnia belgijscy ministrowie zdrowia zdecydowali, że szczepionka AstraZeneca może być podawana osobom od 41. roku życia. Osoby, które otrzymały
pierwszą dawkę tej szczepionki, otrzymają też drugą
dawkę, niezależnie od wieku. Szczepionka Johnson &
Johnson będzie podawana bez ograniczeń wiekowych.
Ministrowie zdrowia oparli swoją decyzję na nowych danych przedstawionych przez Europejską Agencję Leków.
• Od kwietnia w Belgii można kupić w aptekach szybkie
testy na Covid-19.
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BRUKSELA – SZCZEPIENIA
Uruchomienie platformy Bru-Vax
Od 19 kwietnia Region Brukseli uruchomił platformę
Bru-Vax, nowy system rezerwacji terminów szczepień. Osoby mieszkające w Brukseli, które spełniają
kryteria wiekowe do szczepienia, mogą umówić się
na wizytę lub wpisać na listę oczekujących poprzez
system Bru-Vax.

Na dzień dzisiejszy:
» Osoby, które otrzymały zaproszenie albo urodziły się
w 1970 r. lub wcześniej, mogą umówić się na wizytę
w wybranym punkcie szczepień za pośrednictwem
strony Bru-Vax (https://bruvax.brussels.doctena.be)
lub dzwoniąc do call center pod numer 02 214 19 19.
» Osoby urodzone w 1975 r. lub wcześniej mogą zapisać
się na listę oczekujących za pośrednictwem Bru-Vax:
https://bruvax.brussels.doctena.be.
Platforma Bru-Vax w miarę postępu szczepień podaje regularnie informacje jakie grupy wiekowe mogą
się zaszczepić lub zapisać na listę oczekujących.

BELGIA

KORONAWIRUS

BELGIA – ZŁAGODZENIE OBOSTRZEŃ
OD 19 KWIETNIA

OD 26 KWIETNIA

• Wznowiono zajęcia w szkołach. Przedszkola, szkoły podstawowe i klasy pierwsze szkół średnich pracują w pełnym
wymiarze godzin. Pozostałe klasy szkół
średnich działają w systemie hybrydowym (kod pomarańczowy). Powrót
do stuprocentowej obecności uczniów
w szkołach planowany jest na 3 maja br.

• Dozwolone są spotkania na świeżym powietrzu z dziesięcioma osobami zamiast
czterech.

• W szkolnictwie wyższym – zasada
20 proc. zajęć z obecnością studentów.
• Zniesiono zakaz podróżowania. Jednak
nadal zdecydowanie odradza się podróżowanie po UE w celach innych niż służbowe. Osoby powracające ze strefy czerwonej muszą przejść procedurę kwarantanny
z obowiązkowym testem w 1. i 7. dniu.
Kara dla tych, którzy nie zastosują się do
kwarantanny, wynosi 250 euro.

• Pozamedyczne zawody kontaktowe (fryzjerzy, kosmetyczki, masażyści itp.) mogą
wznowić działalność.
• Sklepy „non essentiels” (z artykułami innymi niż pierwszej potrzeby) otwarte bez
umówień.

OD 8 MAJA
Poniższe zmiany są planowane pod warunkiem, że sytuacja na intensywnej terapii ulegnie trwałej poprawie, a 70 proc. osób powyżej 65. roku życia zostanie zaszczepionych:
• Do naszego domu będą mogły przyjść dwie
osoby z innej „bańki” kontaktowej. Dzieci
w wieku do 12 lat włącznie nie są liczone.

• Godzina policyjna zostanie zastąpiona zakazem gromadzenia się więcej niż
trzech osób na zewnątrz między północą
a 5.00 rano.
• Restauracje i kawiarnie będą mogły
otworzyć tarasy od godz. 8.00 do 22.00.
• Imprezy, przedstawienia kulturalne
i nabożeństwa mogą odbywać się na
zewnątrz, przy obecności maksymalnie
50 osób.
• Parki rozrywki mogą zostać otwarte.
• Dozwolone będą zorganizowane zajęcia
(sport, stowarzyszenia) na świeżym powietrzu, z ograniczeniem do 25 osób.
• Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży
(do 18. roku życia) będzie dozwolone
na zewnątrz dla 25 osób i wewnątrz
(dla dzieci poniżej 13. roku życia) dla
maksymalnie 10 osób.

BELGIA – PODRÓŻE W CELACH INNYCH NIŻ SŁUŻBOWE SĄ DOZWOLONE
WYJEŻDŻAM ZA GRANICĘ. CO MUSZĘ WIEDZIEĆ?

WRACAM DO BELGII. JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ?

1. Należy sprawdzić, jaki kolor kodu ma kraj, do którego chcemy
się wybrać. Władze belgijskie opierają się obecnie na mapie aktualizowanej przez Europę: https://reopen.europa.eu/fr.
Podróże do strefy czerwonej nie są zakazane, ale nie zaleca się ich.
2. Każde miejsce podróży ma swoje własne zasady. Belgijskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych regularnie aktualizuje porady dla podróżnych w zależności od celu podróży: należy koniecznie zapoznać się z tymi informacjami, aby dowiedzieć się,
jakich warunków należy przestrzegać przy wjeździe do kraju
docelowego, zwłaszcza że normy ulegają ciągłym zmianom.
Dotyczy to: testów PCR negatywnych 48 lub 24 godz. przed
przyjazdem, obowiązkowej kwarantanny, dodatkowych innych
reguł obowiązujących na miejscu.

1. Na 48 godz. przed powrotem należy wypełnić formularz PLF
(Passenger Locator Form). Dzieci poniżej 16. roku życia muszą zostać podane w formularzu rodziców. PLF jest dostępny
w formie elektronicznej: https://travel.info-coronavirus.be/fr/
public-health-passenger-locator-form.
Po wypełnieniu formularza otrzymujemy drogą mailową kod
QR, który jest dowodem na to, że wypełniliśmy formularz.
Kod możemy pokazać przy wylocie (lub mieć go przy sobie,
jeżeli podróżujemy innym środkiem transportu).
2. Powrót do Belgii: należy postępować zgodnie z instrukcjami, które otrzymamy SMS-em.
Na podstawie PLF i miejsca pobytu obliczane jest ryzyko, na jakie można było narazić się w kraju docelowym.
Powrót ze strefy czerwonej:
– poddanie się obowiązkowej kwarantannie w oczekiwaniu
na test,
– wykonanie testu PCR pierwszego dnia kwarantanny/powrotu, a kolejnego testu siódmego dnia (w międzyczasie
jesteśmy oczywiście objęci kwarantanną);
– jeśli test siódmego dnia jest negatywny, kwarantanna się
kończy, a jeśli wynik testu będzie pozytywny, kwarantanna
trwa dalej przez kolejne 10 dni;
– w przypadku nieprzestrzegania obowiązku badania i kwarantanny grozi grzywna w wysokości co najmniej 250 euro.
GAZETKA
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Covid po roku:
ekonomicznie i politycznie
PLANOWANIE, GŁUPCZE!
Pozwoliłam sobie nieco zmodyfikować
słynne słowa Billa Clintona, żeby podkreślić, jak bardzo wielu błędów i tragedii
można było przez ten rok uniknąć, gdyby
ktoś kiedyś pomyślał o jakimkolwiek planie w razie wybuchu jakiejkolwiek epidemii. Kiedy Chiny w końcu zdecydowały się
ujawnić, z czym tak naprawdę w ciszy usiłowały walczyć, bardzo szybko okazało się, że
żaden rząd nie miał pojęcia nie tylko o niebezpieczeństwie, ale też o tym, jak należy
na nie w praktyce zareagować. Gdybyśmy
jeszcze nigdy z wirusami, epidemiami i katastrofami humanitarnymi nie mieli do czynienia, nie byłoby w tym nic dziwnego, ale
po dżumie, hiszpance, ptasiej i świńskiej
grypie, eboli i malarii (by wymienić tylko
niektóre) to raczej naturalne, że rząd ma
plan działania. Otóż nie. Wielu polityków
z nonszalancją wypowiadało się o Covidzie
jako o „grypie, która jest całkiem przyjemna”, i „przeziębieniu, którego absolutnie
nie należy się obawiać”. Bardzo szybko okazało się, że takie gadanie nie prowadzi do
niczego dobrego, i można przypuszczać, że
pojawia się, kiedy mówiący nie ma pojęcia,
co powinien robić.
Przyznam szczerze, iż byłam w szoku, słysząc, że wiele krajów albo nie ma rezerw
sprzętu ochronnego, takich jak maseczki
czy rękawiczki, albo ze względu na brak
miejsca je zutylizowało. Po pierwsze, można te rzeczy przekazać szpitalom, domom
pomocy czy hospicjom, a po drugie, dlaczego, jeśli już zapas został zniszczony, nikt
nie pomyślał o jego odnowieniu? Szpitale
i inne instytucje niosące pomoc w chwili
szczytu zachorowań były bezradne, ponieważ wszędzie skończyły się maski, kombinezony i respiratory. Na szybko organizowano dostawy, często przejmowano
rezerwy masek z zakładów produkcyjnych
i wstrzymywano eksport sprzętu medycznego. Wszystko to na chybcika, a przecież
jeśli można stworzyć ustawę o obowiązku
mobilizacji np. ciągników i motocykli w ra-
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Pandemia nadal trwa, ale z ocenami działań władz, ekonomistów i nas samych nie należy czekać na jej zakończenie. Po pierwsze, jeszcze daleko do
ogłoszenia victorii, a po drugie, warto pomyśleć o tym, co zrobiono źle, żeby
błędy w odpowiednim momencie naprawić, tak aby nie trzeba było płakać
przy okazji innego światowego kryzysu.

zie wybuchu wojny, to chyba można też
stworzyć prawo do zastosowania w razie
epidemii.
Wielu przedsiębiorców bez żadnego sprzeciwu ruszyło na pomoc, ale byli i tacy, którzy
w działaniach polityków widzieli bezprawie. Gdyby od początku istniały podstawy prawne do przejęć zapasów środków
ochrony indywidualnej, żadnych dyskusji
by nie było. Oczywiście można stwierdzić,
że nikt takiego przerażającego scenariusza
jak z Covidem nie przewidział, ale z drugiej strony: czy to właśnie nie jest zadanie
rządów, by przewidywać takie sytuacje
i planować ich opanowanie? Zwłaszcza że
po pierwszych sygnałach z Chin wiadomo
było, że to powtórka z innych epidemii
SARS, jakie właśnie z tamtego regionu rozłażą się po świecie. Na szczęście większość
szpitali była w stanie przystosować się do
nieustannie zamieniającej się sytuacji,

dzięki czemu lekarze nadal mogli nieść pomoc, ale nie oznacza to, że państwa zdały
egzamin celująco.

SYSTEMIE, ULECZ SIĘ SAM
Lekarze, pielęgniarki, asystenci medyczni
i opiekunowie zasługują na nasz podziw
i ogromne wsparcie, ponieważ przez cały
czas nieśli pomoc i nawet w najczarniejszej godzinie robili, co w ich mocy, by ratować życie pacjentów – co do tego nie
ma najmniejszych wątpliwości. Trzeba
jednak przyznać, że przy okazji epidemii
wyszło na jaw, z jak wieloma problemami boryka się służba zdrowia na całym
świecie. Brak respiratorów, specjalistycznych łóżek, sprzętu do intubacji, maseczek, fartuchów i miejsca – to wszystko bardzo często stawało na drodze do
odpowiedniej opieki. Jeszcze większym
problemem okazał się niedobór pracow-

ników – nie tylko lekarzy i pielęgniarek,
ale także opiekunów w domach pomocy,
hospicjach i domach starców. Zakażenia
i zmęczenie (jak również strach) pozostawiły wiele szpitali bez wystarczającej
liczby rąk do pracy. Nagle okazało się, że
lata braku inwestycji w służbę zdrowia,
nieudane reformy, podcinanie skrzydeł
młodym specjalistom i deprecjonowanie
ich roli w społeczeństwie zbierają swoje
śmiertelne żniwo.
Domy opieki i placówki specjalistyczne
również na własnej skórze przekonały się
o bezradności systemu w chwili kryzysu.
Kiedy wszyscy rzucili się na pomoc szpitalom, zupełnie zapomniano o tych, którzy przebywają w placówkach innych niż
lecznice. Wirus rozszalał się w domach
starców i z niszczycielską siłą zdziesiątkował ich mieszkańców. Na palcach dwu
rąk można pewnie policzyć tych, którzy
zdołali pożegnać się ze swoimi bliskimi.
Oddziały psychiatryczne, domy dziecka,
instytucje dla osób z niepełnosprawnością, już i tak często spychane na margines dofinansowań, jeszcze raz musiały
radzić sobie niemal same. Politycy, który wcześniej po chamsku radzili pielęgniarkom emigrację, „jeśli się im coś nie
podoba”, nagle stawali w pierwszej linii
bijących brawo i piejących z zachwytu. Na szczęście dyrektorom placówek
i mediom nie tak łatwo zamydlić oczy:
na całym świecie przypomniano rządzącym ich błędy i domagano się ich naprawy w przyszłości, już po kryzysie. Wirus
pokazał, że król jest nagi. Szpitale może
mają okazałe budynki, ale większość
z nich zupełnie nie jest przygotowana
na pracę pod presją i nagły wzrost pacjentów. I tu znowu wychodzi na jaw, jak
wielu błędów i nieprzyjemnych sytuacji
można by uniknąć, gdyby opracowywano plany w razie podobnych zdarzeń.
Sytuacja w większości krajów staje się coraz lepsza, jeśli chodzi o szpitale: wznowiono planowane zabiegi i wdrożono
odpowiednie procedury, które ułatwiają
personelowi pracę. Na nowo zauważono
też inne instytucje niosące pomoc – wiele mówi się o przyszłej dla nich pomocy,
miejmy zatem nadzieję, że kiedy opadnie
kurz i trzeba będzie podjąć decyzje, politycy nie stchórzą i wypełnią swoje obietnice. Warto także wspomnieć, że dzięki
globalnemu zapotrzebowaniu i presji
koncerny medyczne były w stanie w rekordowym tempie stworzyć szczepionki,
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które są naszą najbardziej wartościową
bronią przeciwko wirusowi. Okazuje się
więc, że jeśli sprawom nada się odpowiedni bieg, tworzenie i certyfikacja nowych leków wcale nie muszą ciągnąć się
latami, jak to się ma w przypadku AIDS
czy raka. Już niedługo może się okazać,
że jesteśmy w stanie wygrać walkę z tymi
i innymi chorobami, jeśli tylko koncerny
medyczne będą mogły, tak jak w sytuacji z Covidem, skupić się na badaniach,
a nie na interesach udziałowców.

WITAMY W SIECI
Czego jeszcze nauczył nas wirus? Ano
tego, że nagle w urzędach, szkołach,
sklepach, w pracy i na uniwersytetach
wiele spraw można załatwić przez internet albo telefon. Pracodawcy zmuszeni
byli do przestawienia się na pracę zdalną w sektorach, w których jest to możliwe, co oczywiście początkowo spotkało
się z niemałym sprzeciwem. Dyrektorzy
obawiali się spadku produktywności,
bardzo szybko okazało się jednak, że
często firmy zanotowały wzrosty. ING
na przykład przyznało ostatnio, że taka
forma pracy okazała się na tyle dobra
i intratna, że po zakończeniu epidemii
pracownicy będą mogli nadal pracować
z domu – gdziekolwiek on będzie. Oznacza to w praktyce, że osoba zatrudniona przykładowo w Belgii będzie mogła
przeprowadzić się na jakiś czas do Polski
i stamtąd wykonywać swoje obowiązki online. Taka propozycja spotkała się
rzecz jasna z bardzo pozytywnym odbiorem wśród pracowników banku.
Urzędy po latach walki z cyfryzacją również przyznały, że czas w niektórych
sprawach przestawić się z papieru na
komputer. Takie zmiany od wszystkich
wymagały nie lada elastyczności, ale
w ogólnym rozrachunku wydaje się, że
wiele z wprowadzonych w czasie panowania wirusa zmian może pozostać
z nami na dłużej. Ten mijający rok bez
dwóch zdań stoi pod znakiem internetu
– praca zdalna, szkoła online, e-festiwale, zakupy i godziny gier w sieci czasem
powodowały jednak problemy na linii.
Portale komunikacyjne takie jak Zoom
w godzinach szczytu często się zawieszały, a Netflix musiał nawet w pewnym momencie obniżyć nieco jakość
dostępnych programów, żeby uniknąć
przeładowania serwerów. Dzięki Covi-

dowi wiemy zatem, że ani 4G, ani 5G
nie uchronią nas przed powolnym internetem, jeśli wszyscy równocześnie
będziemy od niego zależni. Firmy telekomunikacyjne i dostawcy będą musieli
inwestować w przekaźniki znacznie więcej niż obecnie. W chwili, kiedy praca
milionów osób zależy od światłowodu,
nie można polegać na technologii z epoki kamienia łupanego.
To samo tyczy się urzędów, szkół i innych
instytucji użytku publicznego. Przestarzałe sale komputerowe, brak laptopów,
szkoleń dla pracowników i stare oprogramowania już nam nie wystarczą. To właśnie epidemia dała nam do zrozumienia,
że podążanie z duchem czasu jest niezwykle ważne – nie tylko dla młodszych
obywateli, ale także dla seniorów. Oczywiście w ich przypadku nikt nie mówi
o całkowitym przejściu na usługi online,
chodzi raczej o dostępność podstawowej
wiedzy o komputerach i internecie. Właśnie dzięki internetowi wielu naszych
dziadków i rodziców pozostało w kontakcie z rodzinami i przyjaciółmi, warto zastanowić się zatem nad inwestowaniem
w szkolenia komputerowe dla dorosłych
po to, by w razie potrzeby nie musieli
się oni zmagać z wykluczeniem, samotnością i niemocą załatwienia podstawowych spraw.
Dla wszystkich ten mijający rok pandemii był ciężki, każdy z nas zmagał się
z większymi lub mniejszymi problemami.
Dezinformacja, kłamstwa, teorie spiskowe i czasem też pasywność rządów nie
ułatwiały nam życia, ale nawet z najbardziej bolesnej porażki można wyciągnąć
wnioski, które będą skutkowały pozytywnie w przyszłości. Wszyscy nauczyliśmy się, że życie ludzkie jest kruche,
że nawet w XXI wieku nie możemy arogancko myśleć, że wiemy wszystko i nad
wszystkim panujemy. Wirus pokazał nam
też, że możemy działać wspólnie, że nadal jesteśmy pełni pasji i współczucia, że
jeśli tylko się postaramy, możemy przezwyciężyć nawet największe przeciwności. Nasza walka nadal trwa, ale już widać światełko w tunelu! Wytrzymajmy
jeszcze trochę – wszystkim nam życzę po
roku walki jeszcze odrobiny cierpliwości
i siły, a Covidowi oczywiście szybkiego
powrotu do niebytu!
Anna Albingier
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Filip stoi przy biurowym ekspresie do
kawy. Łapie strzępki rozmów kolegów.
W sobotę szwendali się po domówkach,
a w niedzielę okupowali konsole. Do głowy im nie przyszło, żeby przejrzeć papiery firmowe. Znów nie są przygotowani.
Znów chcą przerzucić winę na zbyt trudne
zadanie. Gdy dyrektor rzuca na wejściu:
„Kto skończył raport?”, recytują z pamięci wyświechtany frazes – „nikt”. Nikt?
Dyrektor zawiesza wzrok na Filipie. Filip
czuje ścisk w żołądku i wzmożone napięcie mięśni. Obniżony poziom tlenu powoduje poczucie duszności i przyspieszenie
oddechu. Nogi jak z waty nie pozwalają
młodemu mężczyźnie zmienić pozycji. To
ten moment, kiedy musi wybrać między
interesem własnym a interesem grupy,
z której sam siebie wyklucza. Czuje się jak
bohater gry paragrafowej. Jak najlepiej
rozegrać? Który wariant wybrać?

Autorzy fikcji mają cały wachlarz możliwości, by wciągnąć odbiorców w stworzone
przez siebie światy. Ostatnio
na czasie są gry paragrafowe,
interaktywne. To gry oparte
na wyobraźni gracza, podobne
do gier fabularnych, ale przeznaczone najczęściej dla jednej
osoby. Wyglądają jak książka
(choć przypominają gry komputerowe), a ich nazwa wzięła się
od paragrafów, czyli rozdziałów,
których nie czyta się w standardowej kolejności, ale według
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oreślonych reguł. Gracz zaczyna czytać
książkę od początku. Po pierwszym rozdziale napotyka dylemat, który sam musi
rozwiązać. Ma do wyboru kilka opcji,
a każda z nich odsyła go na inną stronę
w grze. Sam decyduje więc, jak toczy się
akcja. Takim sposobem, jeśli pierwszy
rozdział kończy się na stronie dziesiątej,
grę można kontynuować na stronie czterdziestej lub sześćdziesiątej, w zależności
od własnej decyzji. Każdy kolejny rozdział
to kolejny wybór. Gry paragrafowe to
wciągająca rozrywka, która łączy w sobie
ciekawą lekturę oraz możliwość decydowania o tym, co stanie się z bohaterami.
Taka forma zabawy rozwija wyobraźnię
oraz logiczne myślenie.

Umówmy się, na przynależność do
grup społecznych człowiek często nie
ma wpływu. Nie dziwi więc, że ludzie
w różny sposób odnoszą się do zasad
i norm, jakie obowiązują w danej grupie społecznej, i w różny sposób wyrażają swoje postawy wobec niej. Uczeń
musi funkcjonować wśród rówieśników,
którzy zostali przydzieleni do jego klasy.
Pracownik musi funkcjonować w kolektywie, do którego został oddelegowany.
James Stoner dowodził, że w psychologii
społecznej spotykamy się z tzw. polaryzacją
grupową, czyli tendencją grup do podejmowania decyzji, które są bardziej skrajne
niż początkowe upodobania czy skłonności poszczególnych członków. To działanie

można zaobserwować np. w decyzjach ławy przysięgłych, której
członkowie po dyskusji byli skłonni
wydać wyrok znacznie wyższy lub
znacznie niższy, niż którykolwiek
z nich proponował przed debatą.
Grupy społeczne często ustalają
jednakowy dla wszystkich obraz
rzeczywistości oraz koncentrują się na wspólnych celach. To
proces wzajemnego dostrajania.
W ten sposób chcą zwiększyć
swoje przekonanie o zasadności
własnego podejścia do danego
problemu. Wiadomo, faworyzuje
się takie postanowienia, które są
najbliższe tokowi myślenia większości uczestników. Taka konfiguracja może zmienić kształtowanie
się opinii publicznej.
Z kolei psycholog Robert Cialdini
zauważył, że w podejmowaniu
decyzji udział ma tzw. reguła społecznego dowodu słuszności. To
zasada, według której człowiek,
nie wiedząc, jaka decyzja lub
jaki pogląd jest słuszny (co może
zależeć od różnych czynników),
podejmuje decyzje lub przyjmuje poglądy takie same, jak większość grupy. Innymi słowy, uważamy, że jakieś zachowanie jest
poprawne wtedy, gdy widzimy
innych ludzi, którzy tak właśnie
się zachowują. Zauważ, że gdy
na ulicy jest czysto, ludzie także
starają się nie brudzić. Szukają
kosza na śmieci, aby pozbyć się
zmiętego papierka po cukierku
lub starego rachunku ze sklepu.
Jeśli jednak na bruku leżą nieczystości, i oni odruchowo rzucają
resztki pod nogi przechodniów.
Grupy kochają konformistów.
Konformiści bezkrytycznie przyjmują normy, wzorce i wartości
obowiązujące w środowisku.
Konformizm to nic innego jak
zmiana zachowania na skutek
rzeczywistego bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Gdy
istnieje ewidentny dysonans
między przekonaniem jednostki
a presją grupy (jak w historii Filipa), w wyniku którego jednostka
podporządkowuje się grupie, to

mamy do czynienia z uleganiem. Uleganie
pojawia się jedynie wtedy, gdy grupa nacisku jest fizycznie obecna. Gdy grupa znika, jednostka wraca do swoich uprzednich
przekonań lub zachowań. Motywem takiego postępowania jest zwykle lęk przed odrzuceniem. Zdarza się, że trzymamy język za
zębami z obawy przed ośmieszeniem. Dodatkowo do zachowań konformistycznych
jesteśmy mobilizowani poprzez istnienie
kar za przestrzeganie lub za nieprzestrzeganie narzuconych przez środowisko norm.
Bywa, że nie jesteśmy gotowi na wyrażanie
własnego odmiennego zdania, ponieważ
chcemy być akceptowani. Badania dowodzą, że skłonność do ulegania motywowana
lękiem przed wykluczeniem jest bardzo powszechna u ludzi we wszystkich kulturach.
Warto jednak pamiętać, że gdy ulegamy
ograniczającej sugestii i naciskowi grupy,
grozi nam syndrom grupowego myślenia.
W wyniku narzuconej autocenzury grupa
degraduje dobrowolnie swoje zdolności
intelektualne. Myślenie grupowe prowadzi
w skrajnym stadium do zupełnej utraty poczucia rzeczywistości, przeceniania własnej
siły i możliwości działania. Okazuje się, że
w sytuacjach, kiedy poszczególnym uczestnikom zależy na lojalności i zredukowaniu
konfliktów, inteligencja grupy wcale nie
przewyższa inteligencji jej poszczególnych
członków. Wiele decyzji podejmowanych
kolektywnie bywa nietrafionych. Znacznie
lepiej byłoby, gdyby odpowiedzialna była
wtedy jedna osoba. Zespół bowiem ulega
złudzeniu co do swojej nieomylności. Ponadto w grupie pojawia się iluzja jednomyślności, kiedy milczenie jest traktowane
jako wyraz zgody.

Ludzie, którzy zachowują się, myślą, ubierają się lub wypowiadają inaczej, niż jest to
przyjęte, podlegają ostracyzmowi o różnym
nasileniu. Niedopasowanie bywa szkodliwe.
Zaniepokojone spojrzenia innych czy zwiększona uwaga mogą przeistoczyć się w kpiny,
a skończyć agresją lub wręcz wykluczeniem.
Wyrażanie własnego zdania wymaga nie
tyle odwagi, co dojrzałości. Od najmłodszych lat uczymy dzieci, jak ważne jest bycie
sobą i zachowanie prawa do odrębności.
Okazuje się, że jako dorośli jesteśmy z tym
na bakier. A paradoksalnie, szczerością
w wypowiadaniu własnego zdania można
budować swoją pozycję i zyskać szacunek.

Gdyby Filip wyparł się wykonanego przez
siebie zadania, poczułby się nieasertywny,
wykorzystany. Zrezygnowałby z własnych potrzeb i realizacji marzeń. Kto wie, może musiałby zapomnieć o premii rocznej? Nie miał
przecież odwagi jasno i stanowczo wyrazić
swojej opinii. A gdyby wyszedł przed szereg,
nie zadowoliłby innych kosztem siebie. Nie
udawał kogoś, kim nie jest. Umiejętność mówienia „tak” jest równie ważna jak umiejętność mówienia „nie”. Życie to balansowanie
na granicy przekonań. Swoich i cudzych. Czyj
interes – nasz własny czy osoby po drugiej
stronie barykady – ma dla nas w tym momencie kluczowe znaczenie? Jeśli odmową
nikogo nie krzywdzimy, to lepiej narazić się
na gniew czy irytację, niż zgadzać się na coś
wbrew sobie. Jasne, bycie oportunistą bywa
wygodne. Rezygnując z przekonań, mamy
szansę na doraźne korzyści. To jednak tani
chwyt. Unik. Bo to, co inni o tobie myślą,
mówi więcej o nich niż o tobie.
Nie żyjemy w bańce. Przeciwnie, chcąc nie
chcąc, działamy w grupie. Ważne, żeby
każdy człowiek ze swoimi różnorodnymi
pomysłami mógł spotkać się z członkami
grupy w połowie drogi. Ważne, aby i jedna, i druga strona potrafiły spuścić z tonu
i pójść na kompromis, jeśli sytuacja tego
wymaga. Wyjazdy integracyjne i zgrane
ekipy są w modzie, ale w bezkrytycznej
jednomyślności tkwi pułapka. Kluczem jest
przyzwolenie na wyrażanie niezgody i kwestionowanie. Potakiwaczom dziękujemy.

Gry paragrafowe nie opierają się na skomplikowanych zasadach, choć trzeba poświęcić im dużo czasu, zwłaszcza jeśli chce się
dokładnie poznać całą fabułę i wszystkie zakończenia. Gdy dyrektor rzuca na wejściu:
„Kto skończył raport?”, ekipa leni i migaczy
recytuje z pamięci wyświechtany frazes –
„nikt”. Nikt? Dyrektor zawiesza wzrok na
Filipie. Filip czuje ścisk w żołądku i wzmożone napięcie mięśni. Obniżony poziom tlenu
powoduje poczucie duszności i przyspieszenie oddechu. Nogi jak z waty nie pozwalają
młodemu mężczyźnie zmienić pozycji. To
ten moment, kiedy musi wybrać między interesem własnym a interesem grupy, z której sam siebie wyklucza… Wciel się w postać Filipa. Co ty zrobiłbyś na jego miejscu?
Sylwia Znyk
GAZETKA
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Obecnie Dzień Matki obchodzony jest w ponad 140 państwach na
całym świecie – bez względu na szerokość geograficzną, kulturę,
religię czy ustrój polityczny. Choć w różnych krajach przypada innego
dnia, przyświecająca mu idea jest wszędzie taka sama – miłość
do mam. Bezwarunkowa miłość matki i jej poświecenie pozwalają
dzieciom stawiać pierwsze kroki i iść śmiało przez życie. I choć wiemy
o tym każdego dnia, to w Dzień Matki możemy oﬁcjalnie za wszystko
podziękować. Nie zapomnijmy tego dnia o życzeniach. Miłym gestem
są też prezenty i bukiety kwiatów.

W naszym kręgu kulturowym w zasadzie
wszystko ma swój początek w starożytności. Nie inaczej jest z Dniem Matki. Już od
starożytności matki były otaczane specjalnym kultem, który wnikał z wdzięczności za
to, co kobiety czyniły dla rodzaju ludzkiego
– były rodzicielkami i wychowawczyniami
nowych pokoleń. W każdej z wielkich religii czczono boginie matki: Izydę – w starożytnym Egipcie, Kybele – w starożytnym
Rzymie, zaś w starożytnej Grecji – Reę jako
boginię wszechświata i matkę wszystkich
bogów. Oddawano cześć boginiom matkom jako symbolom płodności i urodzaju.
Obchody ich święta przypadały wiosną.
W XVII w. w Anglii i Szkocji świętowano
„Niedzielę u Matki” (Mothering Sunday)
w czwartą niedzielę postu. Tego dnia, który był wolny od pracy, dorosłe, pracujące
dzieci przybywały w odwiedziny do swoich
mam. Skąd takie święto? W tamtych czasach wiele ubogich dziewcząt i chłopców
pracowało od najmłodszych lat u bogatych
ludzi, często w miejscach dość odległych od
rodzinnego domu. Ówcześnie pracowano
siedem dni w tygodniu, więc trudno było
o rodzinne spotkania. Dzień wolny pozwalał
na podróż i spędzenie święta z rodzicielką.
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Córki piekły specjalne ciasto z masą migdałową i suszonymi owocami i wręczały mamom. Podarunkiem były też kwiaty, często
polne, oraz słodycze. Matki rewanżowały
się błogosławieństwem.

W Stanach Zjednoczonych w XIX w. pojawiały się inicjatywy docenienia roli matek.
Stały za nimi dwie silne kobiety. Jedną akcję zapoczątkowała Ann Reeves Jarvis. Ta
matka trzynaściorga dzieci, ale i działaczka
społeczna, przekonywała, że nie docenia
się roli matek, jak i ich poświęcania się dla
rodziny, należy więc przydać im znaczenia.
Jej własna córka, która odziedziczyła i imię,
i zapał społecznikowski po matce – Anna
Jarvis – po stracie rodzicielki w iście amerykańskim stylu podjęła się doprowadzić
jej dzieło do celu. Rozpoczęła kampanię na
rzecz ustanowienia Dni Matczynej Pracy.
Inna amerykańska działaczka, Julia Ward
Howe, od 1872 r. promowała Dzień Matek dla
Pokoju, bo po doświadczeniach okrucieństw
wojny secesyjnej uważała, że sprawa pokoju
jest jedną z najważniejszych dla współczesnego świata oraz że to kobiety, które tracą
w konﬂiktach zbrojnych swoich synów, mogłyby zaangażować się w tę ważną sprawę.

W końcu działania obu tych kobiet przyniosły skutek i w 1905 r. udało się ustanowić
Dzień Matki. Stał się on na tyle popularny
w wielu stanach, że w 1914 r. Kongres Stanów Zjednoczonych oraz prezydent Woodrow Wilson uznali Dzień Matki za święto
narodowe. Obchodzone było w każdą drugą
niedzielę maja, i tak zostało do dzisiaj w wielu państwach świata – na przykład w Belgii.
W czasie wojen światowych amerykańscy
żołnierze przynieśli swój styl świętowania
Dnia Matki do Europy. Jak wiele amerykańskich zwyczajów, przyjął się on i na naszym
kontynencie. Resztę dokończyła postępująca globalizacja i niestety komercjalizacja,
która rozpoczęła się już za życia fundatorki
święta – Anny Marie Jarvis. Była ona na tyle
niezadowolona z jego komercjalizacji, że próbowała nawet znieść święto, które z takim
wysiłkiem udało się ustanowić. Zarzucała
przekształcenie szlachetnej idei pierwotnego przesłania Dnia Matki w tani sentymentalizm sprowadzający się do kupienia kwiatka
– goździka (którego cena wzrosła, gdy stał się
symbolem święta matek), kartki z gotowymi
życzeniami oraz pudełka czekoladek.

Historia Dnia Matki w Polsce wiąże się
z Krakowem, gdzie świętowano z tej okazji po raz pierwszy w 1914 r. Przed II wojną światową obchody organizował Polski
Czerwony Krzyż. Przyjęła się wtedy data
26 maja i tak pozostało do dziś. Nie jest to
dzień wolny od pracy, ale dorosłe dzieci starają się odwiedzić swoje mamy i podarować
im kwiaty lub słodycze, a jeśli to z jakichś
względów niemożliwe, przynajmniej dzwonią z życzeniami. Małe dzieci wręczają mamom własnoręcznie wykonane laurki.
Sylwia Maj

czaj na życzenie króla miał być corocznym
rytuałem i przetrwał we Francji aż do dziś.
A ponieważ wszystko wydarzyło się 1 maja,
to co roku właśnie tego dnia powtarzamy
gest króla wobec swoich bliskich.

szczęścia, pomyślności i młodości. Mówiło
się nawet, że ten, kto znajdzie gałązkę z trzynastoma dzwoneczkami, będzie wyjątkowo
rozpieszczany przez los. W średniowieczu
kwiat ten był także symbolem wiedzy i sztuki lekarskiej, stąd wiele osobistości przedstawiono właśnie z konwaliami w ręce – na
przykład Mikołaja Kopernika. Ponieważ konwalie kwitną wiosną, stały się także symbolem tej pory roku – i odrodzenia.

Pochodzi z Japonii, ale przyjęła się w całej
Europie już w średniowieczu – w krajach
o dość umiarkowanym klimacie. Legendy
podają bardziej poetycką genezę jej powstania – w dzwoneczki konwalii miały zamienić
się łzy Ewy wygnanej z raju i płaczącej nad
swoim ciężkim losem, albo też i samej Maryi
opłakującej śmierć Chrystusa na krzyżu.
Konwalia, choć tak miło i niewinnie wygląda, jest rośliną trującą. Trzeba wiedzieć, jak
stosować leki powstałe na jej bazie, i dawkować je z umiarem. Pomaga w chorobach
serca, bólach głowy i problemach z układem moczowym. Ma fascynujący zapach
– wyciąg z jej olejków eterycznych stał się
podstawową nutą pierwszych perfum Chris�ana Diora, które do dziś są najsłynniejszym produktem tej marki.

Dlaczego obdarowujemy się właśnie konwaliami? Te kwiaty o nieskazitelnie białych
dzwonkach, odbijających się od ciemnozielonych liści, były od zawsze uważane za symbol
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Zwyczaj obdarowywania bliskich bukietami
znany był już w starożytnej Grecji i Rzymie.
Za czasów Rzymian Florą nazywano boginię
troszczącą się o kwiaty – a właśnie na przełomie kwietnia i maja przypadały główne
uroczystości jej poświęcone. Zaś od Celtów
bierze się tradycja wręczania sobie konwalii, gdyż według nich przynosiły one szczęście. Poniekąd ma to swój związek ze specyﬁczną budową łodygi i ułożeniem kwiatów
przypominającym „drogę do nieba”.
Co takiego się stało, że wszystkie te zwyczaje przybrały istniejący do dzisiaj kształt?

Stało się tak za sprawą rozkazu pewnego
młodego króla żyjącego w XVI w. we Francji. Legenda głosi, że w 1650 r. Karol IX,
podczas jednej z podróży (przebywając
w Drôme – na północ od Prowansji), otrzymał bukiecik konwalii na szczęście. Bardzo
przypadły mu do gustu – zarówno ich wygląd, jak i zapach. Spodobał mu się także
zwyczaj obdarowywania się nimi. Jako że
młodziutki król słynął ze swej szczodrości, nic dziwnego, iż zapragnął podzielić
się swoim prezentem z otoczeniem. Tak
więc rok później każda z dam jego dworu
otrzymała w darze gałązkę konwalii. Zwy-

Dodatkowo tradycję tę spopularyzowały
dwa wydarzenia. W 1895 r. śpiewak Felix
Mayol otrzymał od swej przyjaciółki bukiecik konwalii na szczęście, gdyż pierwszy jego
koncert odbył się 1 maja. Być może właśnie
dzięki konwaliom jego występy cieszyły się
sukcesem, a on każdego wieczoru występował z owymi białymi dzwoneczkami w butonierce, popularyzując dawną tradycję.
Zaś w 1900 r. wielcy francuscy projektanci
właśnie 1 maja oﬁarowali swoim klientkom,
ale i szwaczkom, gałązki konwalii.
We Francji, ale i w innych europejskich
krajach, wiosną wyprawiano się do lasów
po konwalie. Przed pierwszą majową niedzielą zbierano je i przybierano nimi okna
i drzwi domów. Chłopcy zostawiali bukieciki
konwalii w oknach dziewcząt, które chcieli
nazywać swoimi narzeczonymi, gdyż był to
kwiat zakochanych. Kształt kwiatów-dzwoneczków mógł się niechybnie kojarzyć i ze
ślubnymi dzwonami. Natomiast w Rosji
dziewczęta, chcąc mieć różowe policzki,
nacierały twarz kłączami tej rośliny.

Około 1907 r. robotnicy zaczęli nosić gałązki
konwalii w butonierce podczas pochodów
pierwszomajowych jako symbol nadziei na
lepsze życie. Gdy marszałek Pétain w 1941 r.
oﬁcjalnie ustanowił 1 maja Świętem Pracy,
konwalie stały się znakiem rozpoznawczym
ruchu robotniczego. Zastąpiły one dziką
różę – dotychczasowy symbol pracy – która
zbytnio kojarzyła się z lewicą. Święto zostało zatwierdzone przez kolejny francuski
rząd i stało się nie tylko dniem wolnym od
pracy, ale i płatnym. Oﬁarowywano sobie
nawzajem konwalie, życząc sobie pracy
oraz w ten sposób doceniając osoby ciężko
pracujące – dziadków, rodziców, nauczycieli. I tak konwalie stały się symbolem zarówno 1 maja, jak i Święta Pracy. A wszystko
dzięki temu, że kwiatom tym przypisywano
moc przynoszenia szczęścia.
Sylwia Maj
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rzemieniem do pasa padały łupem złodziei
– wystarczyło je odciąć nożem. Co ciekawe, to właśnie u Egipcjan torebka zaczęła
balansować na granicy użyteczności i trendu. W miastach torebki nie służyły tylko
do gromadzenia drobiazgów, ale także stanowiły symbol ukazujący status społeczny,
zachwycając efektownym zdobnictwem.
W średniowieczu narodziły się „listonoszki”. To w nich bogaci kupcy miejscy przenosili pieniądze. Ilość zdobień na torebce
była zależna od tego, jakim poziomem
zamożności cechowała się dana osoba.
Natomiast między XV a XVIII wiekiem powstały torebki w formie kieszeni ukrytych
w fałdach kobiecych sukni za pomocą eleganckiego klipsa z łańcuszkiem. Tak zwane
„sweet bags” miały osobliwy cel – neutralizowały nieprzyjemny zapach wynikający
z niskich standardów higieny, nawet wśród
wyższych warstw społecznych.

Ötzi został znaleziony w 1991 roku na wysokości 3210 m n.p.m.
w Alpach Ötztalskich przez
dwoje niemieckich turystów.
Uznali oni, że ciało należy do
zmarłego tragicznie turysty.
Jego prawdziwy rocznik określono dopiero w wyniku specjalistycznych badań. Odzież
i p r ze d m i o t y n a l eż ą c e d o
Ötziego pozwalają odtworzyć
dość precyzyjny obraz życia
ludzi z epoki miedzi (przełom
epoki kamiennej i epoki brązu). Mężczyzna ubrany był
w skóry, które pochodziły od
niedźwiedzia, kozicy i jelenia,
oraz w buty i skarpety splecione z miękkich traw i łyka. Taka
konfekcja zapewniała znakomitą ochronę w trudnych warunkach pogodowych wysokich
gór. Ponadto miał przy sobie
miedziany toporek, nóż z krzemienia i łuk ze strzałami oraz –
i to jest hit – plecak, w którym
znajdowały się hubka, sieć do
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polowania na zające, pojemniki
z kory brzozowej i kilka innych
narzędzi krzemiennych. Okazuje
się, że „człowiek lodu” był prekursorem torebki!
Za pierwsze torebki stosowane
na masową skalę można uznać
worki noszone przez naszych praprzodków parających się głównie zbieractwem i łowiectwem.
Wytwarzano je z różnego rodzaju
materiałów, ale w zamyśle nie stanowiły ozdoby. Miały dość pragmatyczne zastosowanie – służyły do
gromadzenia pożywienia w trakcie
koczowniczego trybu życia.
W Egipcie znaleziono hieroglify i starożytne rzeźby, które
pokazują mężczyzn z torbami
przywiązanymi do talii (pierwowzory dzisiejszych „nerek” vel
„biodrówek”). Prawdopodobnie
przenoszono w nich nasiona na
plantacjach. Ze względu na ich
niewielkie rozmiary trzymano
w nich także pomady, kości do gry
oraz monety. Zwykle przywiązane

Popularnością cieszyły się także sakwy wykonane z aksamitu, jedwabiu lub atłasu. Były
szyte złotymi nićmi, zdobione szlachetnymi
kamieniami i eleganckimi haftami, a ściągane na górze za pomocą dekoracyjnych
wiązań. W ich wnętrzu chowano monety
i żetony do gier hazardowych. W XVII wieku
panowie z wolna zaczęli rezygnować z toreb na rzecz małych sakiewek (prototypów
dzisiejszych portfeli), które mieściły się
w wygodnych kieszeniach spodni. Idąc za
trendem wyznaczonym przez Ludwika XIV,
który jako pierwszy założył trzyczęściowy
garnitur z kieszeniami, mężczyźni upychali
drobiazgi w zakamarkach garderoby. Równolegle weszły na rynek przeskalowane
torby na ramię (prototyp „shopper bag”),
wytrzymałe na bardzo duże obciążenie.
Użytkowali je głównie biedniejsi do transportowania narzędzi lub produktów rolnych na cykliczne jarmarki.
Pod koniec XVII wieku kobiety zrzuciły piramidalne kiecki, a tym samym straciły
kryjówki na babskie ﬁdrygałki. Pojawiły się
„ridicules”, czyli śmiesznotki – jedwabne
torebusie w kształcie urny, tulipana bądź
liry, przewiązywane sznureczkiem. Panie
trzymały je zazwyczaj w ręku lub przyczepiały za pomocą paska do nadgarstka (pierwowzór torebek „wristlet”). Co ciekawe,
w tym modelu lubowały się kobiety pracujące, ale damom nie przypadł do gustu.
Uważały, że kobiecie uwłacza wystawianie
na widok publiczny rekwizytu, który do tej
pory stanowił intymny detal.

W XX wieku zdecydowanie największy wpływ na kształt torebki miała emancypacja kobiet.
Panie, stając się aktywniejsze
na gruncie zawodowym i mobilniejsze, chętnie zaopatrywały się w nesesery i walizy
podróżne z solidnymi okuciami
i masywnymi zamkami. Torebka
miała dopasować się do spektrum ich wymagań. Zaczynają
formować się także wariacje
torby, zróżnicowane w zależności od pory dnia i ubioru: przed
południem – torebki skórzane,
po południu – torebki z tkanin,
a wieczorem – błyszczące, kosztowne balowe woreczki.

Dzisiejsza moda bezspornie nawiązuje do nieprzemijalnej klasyki ubiegłych epok. Mnogość
stylów, materiałów, wzorów
i sposobów produkcji nakręca
biznes. Świat mody nieustannie
dyktuje nowe trendy, dynamicznie rozwijają się kierunki w sztuce i modzie, więc i forma toreb
ulega przeobrażeniom z sezonu
na sezon. Kopertówki, bowlery,
kuferki, shopperki, hobo, worki,
listonoszki, nerki, duﬄe, saszetki
– współczesna kobieta pełni tak
wiele funkcji, że jedna torba to
zdecydowanie za mało. Zresztą,
panowie też szukają alternatywy
dla przenoszenia swoich gadżetów, kiedy kieszenie w dopasowanych jeansach pękają w szwach.
Dziś bez torebki to jak bez ręki.
Najsłynniejsze torebki świata to
te, które należą do najdroższych.
Wystarczy przyjrzeć się chociażby fenomenowi torebek Hermès,
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a w szczególności modelom Kelly
(na cześć aktorki Grace Kelly) oraz
Birkin (odpowiedź na potrzeby
Jane Birkin). Niedawno świat mody
obiegła informacja, iż włoska marka Boarini Milanesi stworzyła najdroższą torebkę w historii. Część
dochodu ze sprzedaży ma trafić
na ochronę oceanów. Projektant
włoskiej marki podkreślił, że ratowanie mórz jest misją ﬁrmy. Nowa
najdroższa torebka świata o nazwie Parva Mea utrzymana została
w niebieskiej tonacji, a jej faktura
przypomina w dotyku skórę aligatora. Model przyozdabiają biżuteryjne motyle wysadzane kamieniami, diamentami pavé, szaﬁrami
oraz turmalinami paraiba. Koszt
sakwy to 6 mln euro, czyli prawie
27 mln złotych! Warto podkreślić,
że powstały tylko trzy egzemplarze
tego modelu. Aby produkt stał się
pożądany, musi być osiągalny jedynie dla nielicznych.

Niedawno przeczytałam, że pewien
mąż, chcąc udowodnić żonie, że ta
nosi przy sobie pół domu, wrzucił
jej po kryjomu do torby cegłę. Biedaczka przez miesiąc nie odkryła
kantu. Dopiero dobroduszna córka wyjawiła sekret. Ale przypał!
Okazuje się, że o ile legendarnemu
Ötziemu torba służyła do przenoszenia, tak współczesnym kobietom służy do noszenia.
Koncepcja torebki i historia jej
przeobrażeń dają obraz naszych
potrzeb. Torba stanowiła środek
transportu dla niezbędnych rzeczy – sieci do polowań, narzędzi
krzemiennych, żywności, monet,
kości do gry, chusteczek czy soli
trzeźwiących. Dzisiaj jej zawartość może stanowić wyposażenie
całego pokoju, więc doczekała się
nawet kategoryzacji. I tak mamy
podział na rzeczy praktyczne
(por�el, klucze, dokument tożsamości, telefon, notes, długopis,
słuchawki), kosmetyki i środki
higieny (lusterko, chusteczki higieniczne, pomadki, perfumy
lub dezodorant, grzebień, gumka i spinki do włosów), apteczkę
pierwszej pomocy (miętówki,
płyn do dezynfekcji rąk, tabletki,

plastry, parasolka, agra�a) oraz przekąski
(baton, owoc, woda). Dodałabym jeszcze
kategorię „zmiotki”, w skład której wchodzą rachunki, paragony i bilety, oraz „rodzina” („Mamo, lalka nie mieści się do mojego
plecaka!”, „Mamo, przechowaj mi różową
kulkę, patyk z parku, ukruszony ząb, oko misia, piórko gęsi, kamień z piaskownicy i guzik
z boiska!”). Pocieszam się, że ten torebkowy
bajzel nie świadczy o mojej dezorganizacji,
ale o ilości i wielorakości obowiązków, które biorę na siebie. Każda torebka mówi coś
o kobiecie, do której należy, nawet jeśli ona
sama nie zdaje sobie z tego sprawy.
Wysoce zorganizowana i ustawicznie
uśmiechnięta Japonka Marie Kondo w swojej metodzie KonMari z codziennego opróżniania torebki proponuje zrobić rytuał. Po
powrocie do domu przeglądamy zawartość
saszetki, odkładamy wszystkie przedmioty
znajdujące się w niej na przeznaczone im
miejsce, segregujemy paragony i wyrzucamy śmieci. Mając świadomość posiadanych
elementów, z czasem zmniejszamy ilość
dźwiganych codziennie bibelotów.

Można śmiało postawić tezę, że kobietę wraz
ze swoją sakiewką należałoby zaliczyć do muszlowców. Ślimak z muszlą wykluwa się z jaja.
Muszla jest najczęściej przezroczysta i bardzo
miękka, ale z czasem zaczyna twardnieć, jeśli
tylko jej właściciel pozyska dużą ilość wapnia. Taki twardniejący wapń nadbudowuje
muszlę, dzięki czemu z czasem, w ciągu życia ślimaka, jego skorupa się powiększa. Nie
ma innego wyjścia, ponieważ ślimak z roku
na rok rośnie i musi się w swoim mobilnym
domku mieścić. Teoretycznie ślimak może sobie swoją muszlę powiększać do woli. Ponoć
gdyby się uparł, to mógłby sobie ją rozbudować tak, żeby mieć monstrualną chatę, której
z pewnością zazdrościłyby mu inne mięczaki
z kwartału. Jednak ślimak to wbrew pozorom
niegłupie stworzenie i nie buduje sobie nic
ponad to, czego potrzebuje. Im większy dom,
tym większy koszt. W przypadku ślimaka jest
to koszt energetyczny – brzuchonóg będzie
musiał go dźwigać wszędzie ze sobą. W jego
przypadku sprawdza się zasada: domek ciasny, ale własny. A na pewno lekki.
Ujmuje mnie zmysł praktyczny Ötziego, jak
i trzeźwość umysłu i logika ślimaka. Czy zorientowałabym się, gdyby ktoś podłożył mi
cegłę? Może przyszedł czas na przejrzenie
torebki. Pytanie… której?
Sylwia Znyk

rys. Freepik

Wiek XIX to czas nowych technologii, co widać także w przemyśle odzieżowym. Nie dość, że
torby szyją wielkie manufaktury,
to jeszcze wprowadzają w obieg
ekstrawaganckie detale wykończeniowe: haczyki, łańcuszki
i zapięcia na metalowy zatrzask.
W 1854 roku w Paryżu otworzył
swój salon mody Louis Vui�on. To
jemu zawdzięczamy „kopertówki”, w których kobiety trzymały
chusteczki oraz sole trzeźwiące.

GAZETKA

23

Magabel zadba o Ciebie.
Naturalnie!
Realizujemy nasze marzenia i rozkwitamy jeszcze bardziej EKO!
Ekologia to przede wszystkim styl życia. W Magabel działamy świadomie i odpowiedzialnie.
Dbając o zdrowie naszych współpracowników i naszych klientów, zapewniamy lepszą
przyszłość kolejnym pokoleniom. Zrób z nami drobny gest wielkiej wagi w stronę ochrony
naszej planety.
Wejdź na naszą stronę www.magabel.be i odkryj nasz darmowy Ecobook z przepisami na
ekologiczne środki czystości!

Dołącz do Magabel i poznaj nasze wartości:
Niezawodność
Opieka

Dynamiczność
Zaangażowanie

Szukasz pracy lub chcesz
zmienić obecną?

Należysz już do naszej
eko-rodziny?

Dołącz do naszej ekologicznej rodziny na

Jeśli pracujesz w Magabel i przyprowadzisz do

preferencyjnych warunkach

nas nowego pracownika otrzymasz prezent

i odbierz

eko-prezent powitalny o wartości 150€.*

rekomendacyjny o wartości 150€.*

* Informacje pod numerem:
0474 39 68 06

„Dziś moje serce mówi:
dziękuję Mamo za Twą miłość.
Ona pozostanie jak światło
na całe moje życie”.
Warsztaty na świeżym
powietrzu “STRESS OFF”

Z okazji Dnia Matki, wszystkim Mamom
życzymy macierzyństwa wypełnionego

Zapraszamy już od 4 maja.

spełnieniem, radością i dumą. Dmuchajmy w

Zajęcia poprowadzi coach – terapeutka

skrzydła naszych dzieci, a one odwdzięczą się

Małgorzata Łuczak
Jesteś częścią naszego zespołu? Bierzesz
udział w zajęciach bezpłatnie!

nam bezgraniczną miłością!
zespół MAGABEL

Informacje i zapisy pad numerem:
0484 95 90 92

Każda zmiana zaczyna się
w naszych domach.

Marnowanie jedzenia jest jednym
z zachowań, które u większości
z nas budzi wielki niesmak i sprzeciw, jednak – zdarza się każdemu.
Sztuką jest wyrzucać minimalnie,
ale w dzisiejszych czasach nie wyrzucać w ogóle jest niemal niemożliwe. Niemal, bo przy maksymalnej
dyscyplinie zaczyna się to udawać
osobom wdrażającym w kulinarną
codzienność model zero waste.

Powodów marnowania jedzenia jest kilka,
jednak – co najbardziej wymowne – za
większość odpadków żywnościowych odpowiadają konsumenci. Oczywiście wiele
wyrzucają sieci handlowe i sektor gastronomiczny, dużo też marnieje w trakcie
uprawy, transportu, przechowywania.
Jednak bez wątpienia to my, konsumenci,
stanowimy najsłabsze ogniwo tego łańcucha. A strat nie szacuje się w kilogramach,
tonach, a już… w miliardach ton. Według
najnowszych badań co roku wyrzucamy ok.
1,3 mld ton jedzenia, które można jeszcze
spożyć. Co niezwykle znaczące – ta liczba stanowi 1/3 produkowanej na całym
świecie żywności. W dobie wiszącej nad
nami katastrofy ekologicznej oraz wciąż
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panującego w wielu zakątkach świata,
w tym także w krajach rozwiniętych, głodu
i niedożywienia, ta sytuacja powinna być
priorytetem współczesnego świata. Powoli
też się nim staje – zmniejszenie do 2030 r.
o połowę skali marnotrawstwa żywności
jest jednym z najważniejszych celów ONZ.
W Polsce wyrzucamy rocznie ok. 5 mln ton
zdatnej do spożycia żywności. Za blisko
60 proc. odpowiadają konsumenci w gospodarstwach domowych. W Belgii jest
jeszcze gorzej, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę mieszkańców całego kraju – aż
3,6 mln ton żywności ląduje rocznie w koszu.

Prócz konsumentów kolejne straty żywności – wynoszące prawie 40 proc. – powodują inne czynniki. Już w trakcie uprawy
za niszczenie plonów odpowiadają trudne
warunki atmosferyczne, w tym burze, ulewy, susze czy gradobicia, a także nieodpowiednie praktyki zbiorów oraz przechowywanie w zbyt suchych lub zbyt wilgotnych
miejscach. Proces przetwarzania żywności
to kolejny etap, w którym wiele dobrych
produktów ulega zmarnowaniu – szczególnie mowa tu o owocach i warzywach,
a także mięsie i rybach. Najmniej (w porównaniu z innymi „mechanicznymi” powodami
wyrzucania żywności)
marnuje się w trakci e tran sp o rtu
oraz magazynowania.
Przed nastaniem
pandemii mocno
narażona na marnowanie żywności
była gastronomia.
Jednak w momencie,
kiedy restauracje itp. znacznie ograniczyły swoją działalność, bardzo
często zredukowały też menu oraz rozsądniej gospodarowały ilością wykorzystywanych składników spożywczych. Jest szansa,
że ta tendencja bardziej ekonomicznego

planowania posiłków w miejscach publicznych utrzyma się i będzie miała przełożenie nie tylko na ﬁnanse przedsiębiorców,
ale też na zmniejszenie ilości marnowanego jedzenia.
Jeszcze innym punktem newralgicznym są
sieci handlowe. Odpowiadają one za ok.
5 proc. strat dobrej żywności. W ostatnich
latach jednak coraz więcej krajów – w tym
Polska w 2019 r. – przyjmuje ustawy przeciwdziałające marnotrawstwu, które nakładają kary ﬁnansowe na sklepy dopuszczające
się wyrzucania dobrej żywności. Najczęściej
wyrzucane jest pieczywo (w większości marketów – codziennie!), warzywa, owoce, niepakowane mięso, ale także produkty suche,
takie jak makarony czy kasze.

W koszach na śmieci (a konkretniej –
w tych oznaczonych jako „bio” lub, w bardziej przyjaznej wersji, w kompostownikach) lądują wszystkie możliwe produkty
spożywcze. Najwięcej jest tych, które są
pochodną gotowania, a już nie zostaną wykorzystane. W czołówce nie brakuje także
pleśniejącego pieczywa, psujących się owoców i warzyw (szczególnie tych nietrwałych, takich jak sałata, pomidory, ogórki),
wędlin i nabiału (zwłaszcza napojów).
Najwięcej wyrzucają małe gospodarstwa domowe, w tym, co zaskakujące, emeryci. Tygodniowo jest to około 4 kg żywności.
Wyrzucamy, bo się zepsuło, bo
minął termin ważności (i nadal
nie rozróżniamy terminów: „najlepiej spożyć do…” oraz „należy
spożyć do…”), bo ugotowaliśmy za
dużo, bo za dużo kupiliśmy… Ponad
połowa Polaków wyrzuca gotowe posiłki, których nie zdoła zjeść, a prawie 40 proc.
– produkty spożywcze. Pieczywo wyrzuca –
z różną częstotliwością – ponad 60 proc. Polaków. Co pocieszające, niespożyte produkty
i posiłki ponad 80 proc. mrozi lub wykorzystuje do przygotowania kolejnych dań.

wszystko. Z nowych trendów
warto wskazać jeszcze gotowanie
totalnie zero waste, czyli z wykorzystaniem obierków i pozornych odpadów
po warzywach i owocach jako bazy do
zup, sosów czy innych dań.

Jak można przeciwdziałać marnotrawieniu
we własnym gospodarstwie domowym? To
wcale nie tak trudne, jak by się wydawało.
Pomagają listy zakupowe przygotowane
pod konkretny jadłospis. Takie plany posiłków pozwalają też na bieżąco sprawdzać,
jak wygląda stan lodówki. Bez wątpienia
dobrym sposobem jest układanie w lodówce produktów zgodnie z ich terminem
przydatności (zasada first in, first out)
– z przodu i na drzwiczkach
najkrótsze daty, z tyłu bądź na
górze – daty odległe. Podobną zasadę można wprowadzić
w sza�ach mieszczących pozostałe produkty spożywcze.
Bardzo ważna jest dyscyplina w trakcie zakupów – nie
kupujemy produktów, które
nie są na liście, nie łapiemy
się na promocje w stylu „drugi gratis”, sprawdzamy daty
ważności przy zakupie, czytamy etykiety
i stawiamy na jakość, a nie ilość. Warto też
unikać zakupów na zapas (lepsze częstsze,
a mniejsze zakupy u lokalnych dostawców)
oraz wybierać produkty mniej estetyczne,
niekształtne czy drobne.
Istotne jest także gotowanie „na styk”,
czyli niezbyt dużych ilości, jak również wykorzystywanie resztek jako obiadu kolejnego dnia lub podkładu pod nowe danie.
Pamiętajmy też, że mrozić można prawie

Ciekawostką jest to, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na zwyczaje zakupowe ludzi na całym świecie. Wiele osób zmieniło
drastycznie swoje nawyki – na plus. Wiąże
się to z samodzielnym przygotowywaniem
posiłków, wypieków, w tym pieczywa. Wiele
osób poprawiło jakość swojej diety, zaczęło
jeść zdrowiej, swojsko. Wybierają produkty
lepszej jakości. Więcej osób dba o zawartość lodówki oraz o terminy przydatności
produktów, w tym tych świeżych, jak owoce, warzywa, mięso, nabiał.

Ciekawą alternatywą dla wyrzucania nadmiaru jedzenia są jadłodzielnie. To miejsca,
w których można zostawiać nieodpłatnie
swoją niewykorzystaną (ale ciągle zdatną

do spożycia) żywność, a także wziąć inną
w celu konsumpcji. Ważne, aby wszystkie
produkty podpisywać datą przyrządzenia
posiłku lub datą ważności produktu.
Inną wartą uwagi inicjatywą są Banki
Żywności, które zbierają żywność zdatną
do spożycia i przekazują ją w ręce potrzebujących. Często sieci handlowe, które mają obowiązek wycofania dobrego
produktu z obrotu, udostępniają takim
bankom żywność. Traﬁa ona do instytucji

charytatywnych lub ośrodków takich jak
DPS-y, jadłodajnie, świetlice środowiskowe, noclegownie, hospicja, domy dziecka,
ośrodki wsparcia dla samotnych matek itp.
W Polsce działa ok. 30 Banków Żywności.
W 2019 r. udało się dzięki nim uratować
ok. 50 tys. ton artykułów spożywczych.

Pilnowanie zawartości lodówki i aktualizowanie jej stanu na bieżąco jest korzystne z wielu
powodów, nie tylko ze względów etycznych.
Dzięki wrażliwości w tym temacie możemy
dodatkowo zaoszczędzić – nie kupując za
dużo, a raczej mniej niż więcej, ograniczymy
wyrzucanie 1/3 domowego funduszu spożywczego do kosza. Choć oczywiście warto
się przy tych oszczędnościach zastanowić,
czy nie lepiej co nieco zainwestować w jakość oraz tzw. fair trade produktu.
O tym, że zmiany w gospodarowaniu żywnością miałyby ogromny wpływ na kondycję planety, wie dzisiaj chyba prawie każdy.
Marnowanie żywności odpowiada za ok.
8 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych, które wytwarza człowiek. Wyrzucanie jedzenia to nie tylko brak szacunku do
Boga czy drugiego człowieka i jego pracy,
ale przede wszystkim do Ziemi. Dla wody,
której deﬁcyt wkrótce odczujemy, dla gleby, dla energii, dla powierzchni ogromnych
pól uprawnych, które niszczą całe ekosystemy. Wyrzucając jedzenie, gardzimy
roślinami i zwierzętami, które z powodu
naszych produktów spożywczych straciły
swoje naturalne środowisko życia; w ten
sposób wymierają całe gatunki. Dodatkowo mnożymy śmieci, głównie te plas�kowe – bo tworzywa sztuczne to główny
składnik opakowań żywności. Jeśli dodamy
do tego ślad węglowy każdego produktu,
uwzględniający nie tylko uprawę czy hodowlę, ale i magazynowanie, transport
i dystrybucję – koszt jednego zmarnowanego kilograma będzie niebotycznie wyższy niż to, ile zapłaciliśmy w sklepie.
Ewelina Wolna-Olczak
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O tym, że ubiegły rok był trudny, każdy mógł się przekonać na własnej skórze. Koronawirus
wprowadził się do naszej codzienności, pustosząc ją i zostawiając różnoraki ślad.
Wydolność służby zdrowia wisiała na włosku, ludzie umierali w domach, w drodze,
w izbach przyjęć. Dookoła mnożyły się postawy od skrajnej nieodpowiedzialności
po skrajny lęk przed zakażeniem, degradujący zdrowie psychiczne i fizyczne.

Skala trzeciej fali epidemii zaskoczyła wszystkich, nawet analityków. Wirus ze swoją nową
odmianą, jak się okazuje – bardziej zaraźliwą
i groźniejszą – zaczął dotykać coraz to młodszych ludzi, pustosząc w ekspresowym tempie co wrażliwsze organizmy. Za skalę tego
zjawiska bardzo łatwo obwinić obywateli,
mówiąc, że to ich zachowania doprowadziły do tej sytuacji. Jedynym antidotum, prócz
oczekiwanych niczym zbawienie szczepionek, były drastyczne obostrzenia.

NIEODPOWIEDZIALNY OBYWATEL
Zawsze dobrze zrzucić winę na kogoś innego,
by pozbyć się odpowiedzialności i pogrążyć
w poczuciu, że samemu zrobiło się wszystko,
co było w mocy. W przypadku pandemii można
„rozgrzeszyć” błędy popełniane rok temu, kiedy sytuacja była nowa, zaskakująca, nieprzewidywalna. Dzisiaj, mając już roczne doświadczenie w walce z wirusem, zachowania powinny
być inne. Nie tylko władz, ale i obywateli. Nadal jednak zachowania bardziej przypominają
błądzenie we mgle niż walkę z epidemią: sianie
populistycznej propagandy zamiast rzetelnej
informacji, zastraszanie i podsycanie lęku zamiast dialogu i dążenia do poprawy sytuacji.
Temat jest trudny, konsekwencje będą tragiczne, jednak zrzucanie winy na nieodpowiedzialnych obywateli jest zagrywką poniżej pasa. To
mieszkańcy większości państw są masowo poszkodowani w całej tej sytuacji.

DEZINFORMACJA I PARADOKSY
Przede wszystkim od początku mnożą się
nieprawdziwe, niesprawdzone i dwuznaczne
informacje o wirusie. Od roku nie umiemy odróżniać medycznych faktów od mitów, a w naszą wiedzę zbytnio się odgórnie nie inwestuje.
Bazując na strachu, pomija się wiele aspektów
choroby, a inne eksponuje, co w praktyce, podczas zderzenia z chorobą, prowadzi do jednej
wielkiej dezinformacji.
Podobnie jest z nakładaniem kwarantanny
i obostrzeń. Często nielogiczne, kilkukrotne, uziemiające całe rodziny na długi czas
sprawiają, że obywatele niechętnie zgłaszają się na dobrowolne testy. Tak naprawdę
większość przypadków zostaje przechorowana w domu bez wpływu na statystyki. Brak
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jest winny
trzeciej fali?

sprawnej machiny testowania nie zachęca do
badań – koniec kwarantanny określany jest na
oko, nieraz bez konsultacji z lekarzem, członkowie izolacji nie są poddawani żadnym testom,
a więc ich zdrowie po okresie kwarantanny jest
wielką niewiadomą. Milczeniem wypada objąć
testy fałszywie ujemne, bo te zdarzają się nagminnie i w żaden sposób nie korespondują
z rzeczywistością. Obywatel często woli więc
dokonać samoizolacji na czas choroby, nie rujnując życia innym członkom rodziny z powodu
nielogicznych obostrzeń. Wielu osób nie stać
na samoizolację z własnej woli… i stąd, z tej
wielkiej chęci wyparcia choroby i jej zakażalności pojawiła się ta ogromna skala trzeciej fali.

OBOSTRZENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
I TEORIE SPISKOWE
Obostrzenia w każdej dziedzinie życia nie zachęcały do dostosowywania się do druzgocących wytycznych. Zrujnowanie wielu branż,
niekonsekwentne decyzje wyróżniające niektóre sektory, brak ścisłych wytycznych i weryfikacji we wprowadzaniu limitów, a przede
wszystkim wzrost bezrobocia oraz drastyczne obniżenie poziomu życia wielu rodzin –
wszystko to zniechęciło ludzi do przestrzegania
wprowadzonych zasad. Psychiczna degradacja
– dzieci i młodzieży przez naukę zdalną, a chorych w szpitalach i podopiecznych domów
opieki ze względu na brak kontaktów z bliskimi;
pozbawienie ludzi możliwości uprawiania sportów i korzystania z wielu obiektów kulturalnych
czy rekreacyjnych to tylko czubek góry lodowej,
z którą będziemy się mierzyć dekadami.
Wielka moc włożona w zablokowanie gospodarki niestety nie przełożyła się na poprawę
sytuacji w służbie zdrowia. Jak pokazały dwa
ostatnie miesiące, to tutaj jest słabe ogniwo.
Przez miniony rok można było wiele zainwestować w ludzi, miejsca, sprzęt i taktykę walki.
W marcu 2020 r. całkowity lockdown większości wydawał się uzasadniony w celu wsparcia
wydolności służby zdrowia. W marcu 2021 r. ta
wydolność nadal jest na granicy, a może już za
nią… Niestety „zima zaskoczyła drogowców”.

Za aktualną sytuację absolutnie nie są odpowiedzialni pracownicy służby zdrowia, którzy
walczą i zagryzają zęby. Czasem, absurdalnie,
to na nich próbowano zrzucać winę.
Sytuacji nie ułatwiają teorie spiskowe, które od roku mnożą się jak grzyby po deszczu.
Z jednej strony antyszczepionkowcy, z drugiej
wyznawcy poglądu, że pandemii nie ma. Pośrodku ci, którzy uważają, że co ma być, to
będzie, i czekają na wyroki boskie. Pomiędzy
– kilkadziesiąt różnych teorii podsycanych
poglądem, że w tym wszystkim chodzi tylko
o pieniądze i politykę. A otoczkę robią media,
które bazują na ludzkim lęku, paranoi, sensacji, na klikalności, liczbie wyświetleń, słowach
i sytuacjach wyrwanych z kontekstu.

W OCZEKIWANIU
Rzucony w tę mieszankę sprzecznych komunikatów, dezinformacji i skrajnych emocji przeciętny człowiek może ogłupieć. Większość
z nas chce być odpowiedzialna, choć widzi
absurdy wyłożone czarno na białym. Większość się dostosowuje, nawet jeśli uważa, że
dopiero historia słusznie oceni to, co się dzieje. Większość potakuje i zaciska zęby, mając
nadzieję, że normalność powróci. Niezależnie
jednak od naszych motywacji przy podejmowaniu decyzji związanych z pandemią, to nie
my jesteśmy winni tego, że chorujemy, w tym
też na inne choroby; że nie możemy normalnie
funkcjonować, a nasi bliscy umierają w kolejkach. Zamiast żyć w winie, lęku i rozedrganiu
emocjonalnym, warto jednak w tej czarnej rzeczywistości skupić się na powoli wyłaniających
się zza chmur promykach słońca. Choćby tych,
że za chwilę nabędziemy odporność stadną
lub się wystarczająco zaszczepimy. A w konsekwencji – niegdyś prozaiczne wyjście do kina,
na spacer, do restauracji czy baru, oczywiście
w towarzystwie innych ludzi, bez masek, bez
oparów odkażaczy, bez dystansu – okaże się
niezapomnianym przeżyciem.

Ewelina Wolna-Olczak

PAROSTATKIEM
w wieczny rejs

5 kwietnia nieoczekiwanie odszedł od nas Krzysztof Krawczyk. Polski Elvis, uwielbiany przez fanów i szanowany w branży wielki artysta. Twórcy tacy jak on, umierając, pozostawiają w pamięci całych pokoleń
wielką pustkę. Niewielu jest przecież w naszym kraju ludzi, którzy o Krawczyku by nie słyszeli albo nie
znali choćby kilku jego szlagierów. Nie ma dyskoteki, studniówki czy wesela, na którym choć raz nie pytano by śpiewnie „Jak minął dzień” czy nie udawano by się „parostatkiem w piękny rejs”. Kim był Krzysztof Krawczyk i dlaczego jego muzyka tak celnie już od tylu lat trafia w nasze gusta i do naszych serc?

Można powiedzieć, że wyssał on miłość
do sztuki i talent z mlekiem matki – jego
rodzice January i Lucyna byli aktorami
i śpiewakami operowymi. Mały Krzyś dorastał zatem w niezwykle utalentowanej
rodzinie z tradycjami, nic więc dziwnego, że chłopiec najpierw rozpoczął naukę
w Podstawowej Szkole Muzycznej im.
Henryka Wieniawskiego w klasie fortepianu. W kolejnych latach nauki przystąpił do
szkolenia się w śpiewie, a miłość do gitary skłoniła go do samodzielnych ćwiczeń,
które, jak wszyscy dobrze wiemy, nie poszły na marne.
W 1964 r., kiedy przyszły artysta powoli wkraczał w dorosłość, nieoczekiwanie
zmarł jego ojciec. Młody chłopak podjął pracę jako goniec i rozpoczął naukę
w szkole wieczorowej – wszystko po to,
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HIT ZA HITEM
Lata 60. i 70. były dla polskiej muzyki
niezwykle produktywne. Trubadurzy, podobnie jak Czerwone Gitary czy Maryla
Rodowicz, trafili ze swoimi bigbitowymi
utworami w gusta słuchaczy. Przygoda
z Krawczyka z zespołem trwała przez dekadę; w tym czasie grali koncerty w Polsce
i państwach Związku Radzieckiego, zdobywali nagrody (np. w Opolu), ale przede
wszystkim wyrabiali sobie nazwiska i uznanie fanów, co z pewnością pomogło Krawczykowi, kiedy w 1973 r. postanowił skoczyć na głęboką wodę i rozpocząć karierę
solową. „Parostatek” i „Rysunek na szkle”
rozbrzmiewały w salach koncertowych od
Sopotu przez Irlandię, Szwecję aż po Kubę.
Dzięki współpracy z Jerzym Milianem i Jarosławem Kukulskim artysta każdą wydaną

piosenką zachwycał kolejnych fanów. Tłumy na koncertach, nagrody, wyróżnienia
i sława – świat stał przed nim otworem.
Krawczyk, upojony szczęściem, zamarzył
o karierze w Ameryce, spakował więc walizki i udał się za ocean.

AMERYKAŃSKI SEN
W wielu wywiadach artysta wspominał
o swojej fascynacji Elvisem i jego życiem oraz o miłości do wylansowanych
przebojów: „Pościelówy Elvisa Presleya
– czyli bardzo romantyczne, balladowe
utwory w jego wykonaniu – sprawiały,
że dziewczyny na prywatkach przytulały
się mocniej i szybciej. A że Presley miał
tych pościelówek sporo, to kochałem
go tym bardziej. Tylko trudno było dostać jego płytę. Ówczesna władza drżała, kiedy się pojawił – ze swoim czarnym
głosem, obrazoburczym tańcem, luzem.
W Stanach Zjednoczonych jest nawet
taki żart: mówi się, że zimną wojnę wygrały jeansy i rock’n’roll. To one zrobiły
wyłom w żelaznej kurtynie. (…) To, co
miałem w swoim życiu wypić i wziąć, już
wypiłem i wziąłem, mam to już za sobą.
Ale Presleya rozumiem w wielu sprawach” (cytat za: nto.pl).
Podobieństwo barwy głosu i wyglądu zyskało Krawczykowi bardzo wcześnie miano
„polskiego Elvisa”, niestety kariera za wielką wodą nie rozkręcała się w takim tempie,
jak w ojczyźnie. „Ameryka jest jak narkotyk. Mami światłami wielkich miast, zniewala dostojnością drapaczy chmur, porywa
krwiobiegiem autostrad, uwodzi pięknem
Gór Colorado, koi wiatrem prerii. (…) Ameryka odurzyła mnie jak narkotyk, zniewoliła głosem Elvisa Presleya, porwała w swój
tygiel, wpędziła do baru, uwiodła urodą

Fot. Facebook

NARODZINY GWIAZDY

by odciążyć matkę i wspierać ją i młodszego brata Andrzeja. Trudne doświadczenie
śmierci ukochanego ojca doprowadziło
Krzysztofa do utraty wiary, o czym sam
wspominał: „Miałem 16 lat, gdy śmierć
zabrała mojego ojca. Przeżyłem to bardzo.
Przez gniew i łzy powiedziałem: Boga nie
ma. I uwierzyłem w to. Przez 20 lat żyłem
w duchowej ciemności. Bez Boga, bez
wiary. I myślałem, że tak mi jest dobrze”
(cytat za: dziennik.pl). Jak zobaczymy później, po latach piosenkarz zmienił swoje postrzeganie sprawy wiary, do czego
przekonała go ukochana żona Ewa. Komfort i radość znalazł w muzyce. Rok przed
śmiercią ojca wraz z kilkoma kolegami założył zespół, który stał się dla niego bardzo
szybko odskocznią w karierze. Kolegami
młodego artysty byli: Marian Lichtman,
Sławomir Kowalewski i Jerzy Krzemiński,
a zespół, o którym mowa, to oczywiście
słynni Trubadurzy.
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posażnej panny i co tu dużo gadać –
odrzuciła moje zaloty” (cytat za: viva.
pl). Piosenkarz grywał dla Polonii,
koncertował w klubach w Chicago,
Las Vegas i Indianapolis; udało mu się
także nagrać płytę „From a Different
Place”. Jego kariera zwalniała, a on
sam imał się różnych prac.

NA DOBREJ DRODZE
Krzysztof wielokrotnie wspominał, że gdyby nie miłość, cierpliwość i ogromna wiara
Ewy, nigdy nie wygrałby walki ze swoimi
demonami. Uzależnienia, otyłość, skoki
w bok i wątpliwości co do istnienia Boga
minęły za sprawą trzeciej żony. Piosenkarz
otwarcie mówił o swojej walce z nałogami
i trudnościami z utrzymaniem wagi, nie
bał się przyznać, że niemal spadł na dno.
O każdym trudnym doświadczeniu opowiadał w kontekście wiary i miłości, odważnie
mówił o szukaniu pomocy i otwarciu się
na nią. Swoim świadectwem inspirował
innych, którzy wplątani byli w podobne
doświadczenia. Po powrocie do ojczyzny
i odświeżeniu kariery życie artysty u boku
żony uspokoiło się – nie słyszano o skandalach, zdradach i kłopotach w raju. Do
momentu, kiedy gruchnęła wieść o rozwodzie. Wszyscy byli zbici z tropu, bo przecież
Krawczykowie tak często i ochoczo zapewniali o swoim uczuciu. Na szczęście dla ich
rodziny problemy udało się rozwiązać i ich
wspólna bajka trwała dalej.
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Niewielu jest artystów, którzy przez cały
okres swojej kariery, w przypadku Krawczyka bardzo długiej, ciągle trzymają wysoki poziom. Każda wydana płyta rodziła
przebój, artysta dorastał i dojrzewał, mówił i śpiewał szczerze, z serca – i tym (oraz
kunsztem) zdobywał kolejne rzesze coraz
młodszych fanów. Piosenki nagrane z Goranem Bregovicem i Edytą Bartosiewicz
tygodniami gościły na listach przebojów.
Krawczyk nie zamknął się artystycznie
w wygodnej szufladzie – szukał, eksperymentował z różnymi gatunkami, współpracował z popularnymi wśród młodszej widowni muzykami, nie bał się występować
na juwenaliach i w klubach dla młodzieży.
Dzięki tej otwartości i niezwykłej charyzmie
moje i młodsze pokolenia patrzyły, patrzą
i będą patrzeć w Krawczyka jak w obrazek.

ALE PANA KRZYSZTOFA
TO TY SZANUJ!
Wbrew temu, co przy okazji koślawych
kondolencji stwierdził prezydent Andrzej
Duda, młodzi znają, szanują i kochają piosenki Krawczyka. Najlepszym przykładem
tego oczarowania było nieustanne zabieganie studentów o zaszczyt goszczenia
artysty na juwenaliach. Pamiętam z czasów, kiedy sama studiowałam, jak wielka
zazdrość brała mnie na samą myśl o tym,
że w Poznaniu, Krakowie czy Warszawie
będzie grał ON! Kiedy usłyszałam, jak
śpiewał dla studentów „Chciałem być”,
a oni przez cały czas trwania utworu mu
wtórowali, miałam ciarki na plecach. Na

Pewne jest rzecz jasna, że nie każdy młody człowiek kocha i zna jego
muzykę, nikt temu nie przeczy. Młodzi zdenerwowali się jednak wpisem prezydenta, bo po raz kolejny
włożono ich wszystkich do jednego
wora z napisem „młody się nie zna”
i podsumowano, że „kiedyś to było, a teraz nie ma”. Wszystkich zaniepokojonych
stanem wiedzy młodych pragnę uspokoić:
każdy nastolatek na jakimś etapie swojego życia braki w tej podstawowej wiedzy
na temat Krzysztofa Krawczyka pewnie
nadrobi, jeśli nie dzięki internetowi, to
za sprawą tego jednego wujka, który na
weselu zawsze prosi o „Zatańczysz ze mą
jeszcze raz” i porywa do szalonego tańca. Krawczyk, chcąc nie chcąc, stał się już
bardzo ważną częścią internetowej społeczności – memy, kolaże, komiksy i filmy,
w których porównywany jest do Pabla
Escobara, Elvisa czy Dona Corleone pozostaną z nami na zawsze i z pewnością zainspirują młodych do poszukiwań utworów
Krawczyka, a może nawet do lektury jego
biografii. Pewne jest, że ktoś taki jak on
nie odejdzie w zapomnienie.
Na koniec mogłabym się rozpisywać
o smutku, pustce i pamięci, ale postanowiłam, że oddam głos samemu Krzysztofowi
Krawczykowi: „Ostatnio często mówię podczas koncertów taki dowcip: anioł mi się śni
i mówi, że jest już dla mnie miejsce w chórze na górze. Mam tam śpiewać z Czesiem
Niemenem, z Janem Kiepurą. W pierwszym rzędzie stoi oczywiście Elvis Presley.
Ja aniołowi odpowiadam, że to zaszczyt
i cieszę się, a na to anioł, nieco zmieszany,
mówi, że jest jeden problem: próba generalna jest jutro. Ta próba dla każdego może
być już jutro, choć ja ciągle mam wrażenie,
że jeszcze nie nagrałem płyty życia”.
Dobranoc, Panie Krzysztofie.
Anna Albingier

Fot. Wikipedia

W Ameryce Krawczyk zaczął mocniej i częściej eksperymentować
z używkami – w klubach alkohol,
narkotyki i leki były na wyciągnięcie ręki. Kobiet zafascynowanych
młodym, przystojnym piosenkarzem
również nie brakowało. Zdrady (podobno obustronne) i uzależnienia
doprowadziły do rozpadu drugiego
małżeństwa artysty – z Haliną Żytkowiak (jego pierwszą żoną była Grażyna Adamus, miłość z czasów szkolnych). Krawczyk w Ameryce nie musiał się
martwić o cenzurę, żył tak, jak miał na to
ochotę, żył dziko, jak na artystę przystało,
ale jak później wspominał, szczęśliwy nie
był. Emigracja niemal doprowadziła go do
upadku, z rynsztoka wyciągnęła go jednak
piękna, młoda dziewczyna. W Ameryce
na jego drodze stanęła Ewa Trelko, która
oczarowała go i zdołała, jak sam wspominał, ocalić go od smutnego losu, jaki był
udziałem Elvisa.

jego koncerty młodzi przychodzili
z miłości, a nie po to, żeby się pośmiać i odmóżdżyć. Właśnie z szacunku i uznania dla twórczości muzyka poznańscy żacy wybrali jeden
z jego utworów, żeby pobić rekord
we wspólnym śpiewaniu. Nie sięgnęli po disco polo czy jakiś klasyk
rocka, ale po „Chciałem być” – piosenkę doświadczonego mężczyzny,
który śpiewa o marzeniach. O marzeniach, które wałęsają się także
po głowach młodych.
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Zaufałam MaxiClean
Dlaczego dla MaxiClean Pani Amanda zdecydowała
się dojeżdżać aż 83 km? Między innymi o tym
przeczytacie w naszym najnowszym wywiadzie.

Aneta Kubik – Opiekun w MaxiClean: Pani Amando, bardzo dziękujemy, że
zgodziła się Pani na wywiad z nami. Pani historia jest wyjątkowo, gdyż pokazuje, że mając odpowiednie wsparcie nie ma takich przeszkód, których nie można
pokonać. Jak znalazła się Pani w Belgii?
Amanda Szyk - pracownik MaxiClean: Przyjechałam tutaj za chłopakiem, za
miłością i czasem mu to wypominam. (śmiech)
Dobrze się Pani tutaj czuje?
Tak, chociaż na początku bardzo tęskniłam za rodziną - za mamą, za bratankami
i bratanicami, ale teraz czuję już, że tutaj jest mój drugi dom.
Pani Amando - jest Pani z nami już 3 miesiące, to chyba wystarczająco
długo, żeby zadać to pytanie: czy warto było zmienić biuro?
Tak. Mimo, że wyszłam ze strefy swojego komfortu, bo na początku obawiam
się zmian, to okazało się, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Dzięki temu
jestem spokojniejsza, mogę codziennie wychodzić do pracy z uśmiechem i nie boję
się o swoje jutro.
Jak długo pracowała Pani w poprzednim biurze zanim zdecydowała się Pani
na zmianę?
Ponad rok.
Zmiany pracodawcy nie dokonujemy zwykle z dnia na dzień,
co skłoniło Panią w takim razie do podjęcia tej decyzji?
Chciałam zmienić swoje życie na lepsze, na uwadze miałam przede wszystkim,
aby iść do pracy z uśmiechem, nie przejmować się żadnymi problemami z biurem
i nie myśleć o tym, czy mogę iść na urlop czy nie.
Czy podczas tej zmiany i całego procesu przejścia z poprzedniego biura
do nas mogła Pani liczyć na czyjeś wsparcie lub pomoc?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim miałam zapewnione wsparcie psychiczne od
dziewczyn tutaj z biura MaxiClean, które dały mi taką „moc”, abym uwierzyła
w swoje siły. Przychodząc tutaj do biura miałam tylko 6 swoich godzin, a one
pomogły mi uwierzyć w siebie i w ciągu dosłownie jednego dnia zdobyłam cały
etat.
Belgia to nie jest duży kraj, a mimo to nie brakuje tutaj biur czekowych.
Dlaczego w takim razie zdecydowała się Pani dojeżdżać
83 kilometry do nas, zamiast wybrać biuro, które jest położone bliżej Pani
miejsca zamieszkania?
W innych biurach taka pomoc nie jest gwarantowana oraz takie proste rzeczy
jak maaltijdcheques (chèque repas/czeki żywnościowe – przyp. red.), czy choćby
możliwość wzięcia urlopu bezpłatnego… takie normalne rzeczy związane z pracą,
o których w innych biurach się nie mówi. Jak również zaufanie do ludzi, którzy tu
pracują, że mogą mi w każdej chwili pomóc… i takie poczucie, że jestem człowiekiem, a nie robotem do pracy.
Co doradziłaby Pani innym Paniom, które nie czują się dobrze
w swoim biurze, a mimo to zwlekają ze zmianą?
Ja rozumiem te obawy, ponieważ każdy boi się zmian. Ale odkładanie tego na
później tak naprawdę tylko pogarsza sytuację, bo ten czas i tak upłynie, a my
będziemy w tym samym punkcie.Nie ma sensu tkwić w miejscu, w którym po
prostu źle się czujemy. Umówienie się na rozmowę, choćby telefoniczną, tak
naprawdę do niczego nas nie zobowiązuje, a może okazać się tzw. strzałem
w 10!

Często Panie obawiają się też, że zmiana pracodawcy wiąże się
z brakiem ciągłości w pracy, chociaż wiemy ze najczęściej tak nie jest i Pani
przypadek to potwierdza, prawda?
Tak, ponieważ moja zmiana biura przebiegła bardzo płynnie, nie miałam żadnej
przerwy pomiędzy kontraktami i mogłam dalej normalnie pracować.
Słyszy się też, że niektóre biura stosują pewną nieuczciwą taktykę, która
polega na zastraszaniu Pań, które chcą zabrać ze sobą swoich klientów.
Czy u Pani również taka sytuacja miała miejsce?
W moim przypadku nie, ale dużo moich koleżanek opowiadało, że one same
lub ich koleżanki dostawały pewien dokument do podpisania w języku niderlandzkim, w którym to jest mowa o konsekwencjach prawnych w przypadku,
jeżeli Pani zabierze tych klientów.
Wiemy oczywiście, że jest to działanie bezprawne, choć niestety często
stosowane przez biura, ale nawet w takim wypadku pomagamy Paniom
i zapewniamy oczywiście swoje wsparcie, jeżeli jest taka potrzeba.
Już 4 maja otwieramy nasz nowy oddział w Waregem, czyli w Pani okolicach. Jak do tego doszło i co ma Pani z tym wspólnego?
Przyjeżdżając tutaj do biura, z wieloma obawami, po prostu zapytałam Panie
z biura, dlaczego nie otworzą oddziału w tej okolicy, ponieważ według mnie
nie ma tam takiego biura, z taka chęcią pomocy pracownikowi, dania takiego
komfortu. Podsunęłam taki pomysł, a Panie w ciągu tygodnia zorganizowały
miejsce, pracowników i dzięki temu wkrótce i my będziemy mieć biuro MaxiClean
w Waregem.
Pracuje Pani z nami już 3 miesiące, jakie w takim razie dostrzega Pani różnice pomiędzy naszym a poprzednim biurem?
Przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, wzajemny szacunek.
I ten komfort psychiczny, że nie boję się zadzwonić do biura z jakimś problemem:
czy to osobistym czy związanym z pracą. W biurze MaxiClean mówi się otwarcie
o prawach pracowników i są one respektowane.
Tak, to prawda. Dbanie o prawa pracowników i uświadamianie, jakie pracownik ma prawa, ale również obowiązki, jest jednym z naszych priorytetów. To, co szczególnie nas cieszy to fakt, że korzysta na tym cały sektor,
nie tylko nasi Pracownicy. W ostatnim czasie dzwonią do nas Panie z innych
biur, które korzystają z tych informacji i często szukają u nas porady, kiedy
mają jakiś problem ze swoim biurem. Czy będzie Pani z nami na otwarciu
nowego oddziału MaxiClean w Waregem?
Tak, oczywiście będę!
W takim razie do zobaczenia już 4 maja w Waregem.

Dbamy o prawa
i obowiązki pracowników
W każdy poniedziałek na naszym fb publikujemy cykl
“Czy wiesz, że”. Organizujemy webinary z ekspertami w zakresie
praw pracowników. Odpowiadamy na pytania na temat
Waszych praw pod numerem telefonu: 02 223 58 48.

MaxiClean to firma ciesząca się
największym zaufaniem wśród Pań
w sektorze titres – services
Wspieramy,
uczymy, bawimy
W każdą sobotę organizujemy warsztaty dla dzieci.
Podczas Dni Otwartych zapewniamy najlepszą opiekę
dla najmłodszych.

Prowadzimy
Program „Siła Kobiet”
Witamy nowe Panie piękną biżuterią Apart.
Doceniamy Panie, które polecają nasze biuro.

Zapewniamy profesjonalną rozmowę o pracę
Przeprowadzimy symulację wynagrodzenia uwzględniając indywidualną sytuację rodzinną oraz wszystkie bonusy, które
oferujemy. Zapewniamy pełne wsparcie przy zmianie biura i organizujemy wszelkie formalności w imieniu Pań.

Zadzwoń i umów się na spotkanie już dziś 0485 031 370

Zapraszamy na dni otwarte w sobotę 22 maja w godzinach od 9:00 do 12:00

Cyfrowe
z a n i e c z y s zc ze n i e
Troska o edukację ekologiczną jest dziś istotna na całym świecie. Wszyscy uczymy się, jak poprawnie
segregować odpady, jak nie marnować żywności, jak unikać zbędnych zakupów, jak korzystać z naturalnych źródeł energii. Staramy się wprowadzać ekologiczne rozwiązania w swoim otoczeniu, bardzo
często korzystając z osiągnięć technologii cyfrowej. Zazwyczaj też nie mamy pojęcia, że jednocześnie
generujemy drobny ślad węglowy, który w globalnym ujęciu ma znaczący wpływ na emisję CO2
do atmosfery. A ten ślad wynosi już niemal 4 proc. całkowitej światowej emisji gazów cieplarnianych!
ŚMIECI
INTERNETU

TRYB OFFLINE

Cyfrowe zanieczyszczenie,
bo o nim mowa, to nadal
dość abstrakcyjne pojęcie,
które dopiero od niedawna
jest poddawane szczegółowym badaniom. Wnioski
z pierwszych analiz nie są
optymistyczne – szacuje
się, że ślad węglowy generowany przez zużycie danych cyfrowych jest o wiele
większy niż np. w przypadku
światowego przemysłu lotniczego („zaledwie” 2 proc.
przed nastaniem pandemii).
Zazwyczaj, korzystając z internetu, nie myślimy o danych, które skądś się pobierają
i dokądś wysyłają. Szczególnie w czasach
nauki i pracy online internet jest podstawą codzienności. Wirtualna rzeczywistość
niejednokrotnie wypełnia więcej naszego dziennego czasu niż jakakolwiek inna
aktywność. Jednak każda z czynności wykonanych za pomocą smartfonu, tabletu lub laptopa oraz łączy internetowych
pociąga za sobą konkretny ślad. Mniejszy
bądź większy, sumarycznie – gigantyczny.
Bo tak naprawdę wirtualny świat funkcjonuje w całkiem konkretnej rzeczywistości
– urządzeń, łączy, serwerów i baz danych,
które potrzebują niebotycznej ilości energii
do wykonywania rozmaitych wirtualnych
czynności oraz do przechowywania danych. Potrzebują też fizycznej przestrzeni
oraz odpowiednich warunków fizycznych.

W KOROWODZIE LICZB
Gdyby internet był krajem, znalazłby
się w czołówce, jeśli chodzi o zapotrze-
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bowanie na energię elektryczną. Gdyby
oglądanie filmów online porównać pod
kątem emisyjnym gazów cieplarnianych
z krajem, to byłoby Hiszpanią. Gdyby
centra danych cyfrowych porównać pod
względem energetycznym z państwem,
to byłyby Polską.
Same pojedyncze czynności na naszych
tabletach, komórkach, laptopach czy telewizorach generują konkretną emisję. Przykładowo – jedno wyszukiwanie w Google
„waży” ok. 5 g CO2, jeden e-mail z dużym
załącznikiem – ok. 20 g. Nawet nigdy nieodczytane, a zalegające w skrzynce pocztowej wiadomości ważą. Do internetu podłączone jest co najmniej 60 proc. światowej
populacji. A zużycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) wynosi
ok. 10 proc. światowej produkcji energii
elektrycznej. Wymieniać można długo…
Ludzkość, przez swoją niewiedzę, rujnuje
systematycznie planetę – tym razem, wydawałoby się, w niemożliwy, bo wirtualny
sposób.

Bez wątpienia korzystanie z dóbr, które
dała nam cyfryzacja, nie jest ekologiczne.
Sama świadomość, że i w tych działaniach
kryje się ekologiczna pułapka, to już dobry
punkt wyjścia. Choć brzmi to paradoksalnie, my, użytkownicy internetu, możemy
się znacznie przyczynić do ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych z powodu
swoich wirtualnych czynności. Jeśli ograniczymy wysyłanie e-maili (i ich załączników)
oraz korzystanie z wyszukiwarek (lepiej
wchodzić bezpośrednio w linki), jeśli mniej
będziemy surfować (w tym w mediach społecznościowych), jeśli nie będziemy przechowywać danych w „chmurach” (a lokalnie na dyskach)… wówczas nasz cyfrowy
ślad węglowy znacznie się zmniejszy.
Nie chodzi jednak o całkowitą rezygnację
z możliwości, jakie daje technologia XXI w.,
ale raczej o świadomość wykonywanych
czynności oraz zrezygnowanie z tych zbędnych. Z czego najłatwiej? Zrezygnujmy
z newsletterów, których nigdy nie czytamy. Usuńmy stare i niepotrzebne wiadomości. Kompresujmy pliki wysyłane w załącznikach. Przechowujmy zdjęcia i filmy
na dyskach lokalnych lub USB. Nie wymieniajmy sprzętów elektronicznych zbyt
często – używajmy ich dłużej, korzystajmy
z rynku rzeczy używanych, naprawiajmy,
przekazujmy w kolejne ręce. Odłączajmy,
jeśli nie używamy, ładujmy według
zaleceń producenta. Unikajmy aplikacji
działających w tle, przerywajmy łączenie
z siecią – jeśli tylko możemy być offline. Pamiętajmy, że tryb offline będzie lepszy nie
tylko dla środowiska naturalnego, ale i dla
naszego zdrowia psychicznego i fizycznego.
Ewelina Wolna-Olczak

Usługi sprzątania z fakturą
Sprzątanie biur, poczekalni, sklepów, klatek schodowych w
budynkach mieszkalnych itp.
Elastyczne godziny pracy
Bezpłatna wycena na zapytanie
Rzetelny i doświadczony personel
Z przestrzeganiem wszystkich środków przeciwko Covid-19

Tel.: 0476 920 819
e-mail: Dapcombvba@gmail.com

Wszystkim Mamom w dniu ich święta
składamy najserdeczniejsze życzenia

Zatrudnimy każdego pracownika do pracy w systemie titres-services/dienstencheques
(panie, panów w całej Belgii), którzy posiadaja minimum 13 własnych godzin.

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
Atrakcyjne wynagordzenia w Antwerpii: ponad 12€/ godzinę
Bony żywnościowe po 7€ od pierwszego dnia pracy
Wszelkie świadczenia socjalne i emerytalne
Zastępstwa badź economische werkloosheid podczas nieobecności klientów
Płatne zwolnienia lekarskie
Pomoc administracyjna (min. w formalnościach związanych ze zmianą biura)
Odzież i obuwie ochronne
Biuro otwarte również w soboty
Możliwość odbioru czeków z domu pracownika
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ZDYSTANSOWANI,
czyli o lęku przed bliskością
 Kochać osobę niedostępną emocjonalnie to nie lada wyzwanie. To trochę
tak, jakby kochać bez wzajemności lub balansować na linie – dzień zaczyna
się od wielkiej namiętności, a wieczorem spada na nas lawina krytyki
i złośliwości. I to od tej samej osoby, często z błahych powodów. Albo
i bez powodu. Czy taka miłość się zdarza? Niestety bardzo często. Czy jest
bezpieczna, stabilna i szczęśliwa? Nie. Bo jeśli tkwimy w takim związku,
to z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że pozostajemy
w relacji z partnerem cierpiącym na lęk przed bliskością. A skoro cierpi
on, to cierpimy także i my. I tu nasuwają się pytania: Czy można takiego
partnera nauczyć miłości? Czy możemy liczyć na to, że się zmieni? Czy może
powinniśmy zacząć od siebie? I co takiego w nas jest, że godzimy się na tak
zubożałą miłość, która przynosi więcej łez niż radości?

 Coraz

częściej do mojego gabinetu trafiają osoby, które nie potrafią
zbudować trwałej relacji. Przez większość swojego życia (jeśli nie przez całe)
otrzymywały informacje, że nie mogą czuć i że powinny ukrywać to, jakie są.
Nie mają wglądu w siebie, w swoje uczucia, potrzeby i pragnienia. Trzymają
dystans z sobą samym i z innymi, najbliższymi. I jest ta druga strona, która
płacze, martwi się i rozpacza, zadając sobie pytanie, jak do niej czy do
niego dotrzeć, jak sprawić, aby przejrzał na oczy. Tłumaczę wtedy często
wytrwale: możesz krzyczeć, możesz walić głową w mur, możesz odejść, jeśli
jednak liczysz na to, że on czy ona się zmieni, to… możesz się przeliczyć. Bo
partner, który cierpi z powodu lęku przed bliskością, jest przyzwyczajony
do tego, że inni go zostawiają. Czasem wręcz prowokuje sytuacje, aby od
niego odejść. Siedzą w nim głęboko strach i niewiara w to, że może być
kochany i akceptowany takim, jakim jest. Kończąc relację, utwierdzisz go
tylko w wyniesionym z dzieciństwa przekonaniu, że nie zasługuje na miłość.
Wtedy nie będzie musiał konfrontować się z tym, co w jego przeszłości
pozostawiło bolesną rysę. A jest wysoce prawdopodobne, że jako dziecko
został fizycznie lub emocjonalnie porzucony przez jedno lub oboje
rodziców; być może miał w dzieciństwie zbyt ciężkie obowiązki (np. opieka
nad chorym lub uzależnionym rodzicem), którym nie umiał podołać.

 Lęk przed bliskością wynika z głęboko ukrytego przekonania, że nie jest
się wartym miłości. Taki partner w chwilach bliskości zachowuje się więc
tak, że w drugiej osobie pojawia się napięcie i zwątpienie, przez co czuje
się ona odepchnięta jego zachowaniem albo sama się odsuwa, urażona
tym, co powiedział lub zrobił. Taka osoba obojętnie reaguje na okazywane
jej dowody miłości. Niechętnie też mówi i słucha o uczuciach – albo je

deprecjonując (czyli uznając za kompletnie nieistotne), albo doszukując
się w takich rozmowach czegoś negatywnego i szybko je kończąc. Na hasła
takie jak „miłość”, „uczucia” czy „emocje” reaguje nerwowo, a czasem
wrogo. To nieznany dla niej obszar, więc unika go jak ognia. Taki partner jest
zwykle non stop zajęty i zrobi wszystko, aby nie wysłuchać ze zrozumieniem
wyznania, że jest kochany, i by nie musieć na nie odpowiadać.

 Gdzie leży źródło lęku przed bliskością? W dzieciństwie, w braku miłości,
troski i zaangażowania ze strony opiekunów. Lęk przed bliskością może
się też zrodzić z powodu nadopiekuńczej matki, której zaborcza miłość
jest równie destrukcyjna jak brak opieki. Osoba wychowana przez
nadopiekuńczą matkę w dorosłym życiu kojarzy bliskie relacje z utratą
siebie, własnego życia, tożsamości. I czy to z powodu braku miłości, czy
też jej toksycznego nadmiaru, dorosły cierpiący na lęk przed bliskością
nie zaryzykuje otworzeniem się na uczucia i emocje. Zaangażowanie
psychiczne kojarzy mu się z uczuciem niepokoju i nerwowości. Prędzej się
zabarykaduje i osłoni kłującą zbroją, co dla partnera będzie niezrozumiałe
i raniące. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mimo tego, że jest już
dorosłym człowiekiem, to jego wewnętrzne dziecko boi się tak samo,
jak kiedyś, gdy był osamotnionym w świecie dorosłych, zagubionym,
niezaopiekowanym dzieckiem.

 Partnerowi emocjonalnie zdrowemu niezwykle trudno jest zrozumieć, co
dzieje się w umyśle i sercu kogoś borykającego się z lękiem przed bliskością.
Najczęściej po wielu bataliach poczuje zmęczenie relacją i w końcu odejdzie.
Tu warto omówić pojawiający się niejednokrotnie inny problem: dość
często tą drugą stroną w relacji z osobą cierpiącą na lęk przed bliskością są
osoby, które w pewien sposób kochają za bardzo i mylą bycie potrzebnym
z byciem kochanym; które są w stanie wiele znieść, by „zasłużyć” na miłość,
odtwarzając smutny i ubogi klimat uczuciowy własnego dorastania. Osoby
te są również porzuconymi dziećmi czekającymi na miłość mamy, taty
albo po prostu kogokolwiek. Dorosłymi dziećmi, które swoją tęsknotę za
miłością umieściły w zdystansowanym, chłodnym emocjonalnie partnerze.
Bo tylko ktoś, kto ma podobny problem, buduje przyszłość z partnerem
uczuciowo niedostępnym. Zdarzają się związki, w których kobiety kopiują
relacje z niedostępnym w dzieciństwie ojcem, próbując „wyszarpać”
miłość od osoby, która z powodu własnych problemów emocjonalnych
nie może nią nikogo obdarzyć. I tak wybrany mężczyzna pod wieloma
względami przypomina im właśnie tych, którzy w dzieciństwie zostawili je
bez opieki i wsparcia. To niestety dość częsta obserwacja, wymagająca po
pierwsze mądrej i przemyślanej pomocy psychologicznej, a po drugie także
pracy własnej obydwu osób pozostających w związku. Jeśli zatem jesteś
partnerką mężczyzny bojącego się bliskości, to w pierwszej kolejności zajmij
się sobą oraz podreperowaniem swojego zaniżonego poczucia własnej
wartości, tak abyś miała adekwatny, trwały i w miarę możliwości stabilny
obraz siebie.

 Na

całym świecie istnieje niezliczenie wiele odmian relacji i domów
dysfunkcyjnych. Wszystkie jednak dają bardzo przykry, dość podobny efekt,
a mianowicie, że dzieci w nich wychowane w mniejszym lub większym
stopniu okazują się mocno okaleczone emocjonalnie. Najpierw w relacji
z samymi sobą, a zaraz potem z drugim człowiekiem.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Na terapię nie zgłaszamy się od razu.
Najpierw zaczynamy czuć się ciasno we
własnym domu. Przestajemy spędzać
wspólnie czas. Może pojawiać się większe zniecierpliwienie drugą osobą, traci
ona dla nas atrakcyjność, zmniejszają się
potrzeby seksualne (tłumaczymy to stresem, natłokiem pracy itd.). Już samo
przyznanie się przed sobą,
że czegoś nam brakuje
w relacji, jest problematyczne. Część par boi się nawet
pomyśleć, że ich misternie
ułożony świat mógłby się
rozpaść. Stosują więc zasadę lojalności i wypierania własnych stanów, koncentrując się na innych zajęciach
albo relacjach (wbrew wyobrażeniom
zdrada w jakimś sensie stabilizuje związek
na pewien czas). Nie zauważamy powolnego procesu odsuwania się od siebie.

Trudniej powiedzieć partnerowi, że nie
wiemy, o co nam chodzi, niż że nie mamy
ochoty na seks. Albo nie czujemy się już tak
jak kiedyś, nie wiemy, czego chcemy i czy
chcemy tej relacji. To jest moment, żeby
rozważyć – może coś w nas potrzebuje czasu i przestrzeni, by to w sobie poukładać?
Można to zrobić dzięki konsultacji terapeutycznej albo pomyśleć o terapii par.
Pary zgłaszają się na terapię, gdy wspólne
życie jest już nie do wytrzymania, konflikty
nie pozwalają na normalną komunikację,
a tkwienie w takim związku rani. Część par
wybiera rozstanie, zanim relacja stanie
się zbyt niewygodna. To pułap niewygody przesądza o rozwiązaniu związku. Nie
konfrontujemy się z prawdziwym źródłem
konfliktu. Być może jest on zbyt trudny i raniący, a wzajemne uwikłanie tylko
wzmacnia i potęguje skalę problemów.
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Konflikty na poziomie pary są bardziej
skomplikowane niż indywidualne, gdyż
opierają się na złożoności zjawiska. Możemy mówić o przynajmniej trzech równoległych procesach, które zachodzą w relacji.

Najpierw mamy relację z samym sobą: nasz
świat, nasze emocje, nasz stosunek do samego siebie, ale też nasze wyobrażenia co
do tego, jak powinna wyglądać szczęśliwa relacja. Ten pierwszy proces dzieje się
w wyobrażeniach każdego z nas indywidualnie. Kolejny poziom relacji następuje
wtedy, gdy te dwa różne światy spotykają się.
Próbujemy znaleźć to,
co określa nas mianownikiem „MY”. Trzeci poziom to poziom ducha,
baśni, która przyświeca
całej relacji. Coś, co żyje
niezależnie od nas i jest
magiczną częścią, jak historia, która opowiada
się poprzez tę relację.
Konflikty dzieją się równolegle na wszystkich poziomach. Czasem
potrzeba rozwiązania z pierwszego poziomu,
i tu będziemy poddawać się terapii indywidualnej. Dwa kolejne poziomy relacji dotyczą
terapii par. Te równoległe procesy przenikają
się i uzupełniają jednocześnie. Dlatego dynamika procesu relacyjnego jest złożona i wymaga uważności.

Najpierw musimy określić, na którym poziomie istnieje kluczowy problem w związku, co powoduje konflikt, który – nierozwiązany – będzie wypierany i pod postacią
mechanizmów obronnych przyjmie różne
formy: unikania seksu, konfliktu z partnerem, szukania spełnienia poza związkiem,
relatywizowania własnych potrzeb, przenoszenia na partnera wrogich zachowań itp.

Nie jesteśmy w stanie przejrzeć tych mechanizmów sami. W kontakcie z terapeutą
można dokonać konfrontacji i uświadomić
sobie własne reakcje na to, co się dzieje.

Dodatkowo do poziomów relacji dochodzą cykle, w jakich
relacja funkcjonuje. W zależności od tego, czy to początkowa
faza związku (buduje się dopiero nasze „MY”), czy też relacja
ma tendencje do wychodzenia
ze struktury „MY” (na co składają się wszelkie zmiany, których doświadczają partnerzy,
związane z rolami i potrzebami
w związku, np. jesteśmy rodzicami, dzieci dorastają i nasze role ulegają zmianie).
Każdą parę spotykają kryzysy, jest to naturalny proces związku. Ważne, aby zanim
dopadnie nas kryzys, umieć odpowiedzieć
sobie na pytanie, co jest dla nas priorytetem
wartości. Kryzys w relacji konfrontuje nas boleśnie z tym, że nasze wartości są rozbieżne
z wartościami partnera i może to zaważyć na
rozpadzie związku. Warto o tym rozmawiać,
gdy sytuacja związku jest w miarę stabilna, bo
wtedy łatwiej znaleźć wspólne rozwiązania.

Kryzys to nie tylko problem, który niszczy
związek. Odpowiednio przeżyty, pozwoli relacji wejść na inny pułap bliskości, przewartościować związek albo znaleźć dla niego
nowe cele. Często kryzys uczy nas nazwania
indywidualnych pragnień i potrzeb każdego z partnerów, elastyczności ról w związku,
zdolności adaptacji, sprawiedliwszego podziału obowiązków, otwartej i jasnej komunikacji, wzrostu samooceny oraz poczucia
autonomii w związku.
Nie każda para potrafi przetrwać burze.
Związek, który, wydawałoby się, nie rokuje
trwałości, może stawić czoła problemom,
a czasem pary odporne na konflikty nie
przechodzą próby czasu. Jedno jest pewne
– kryzysy będą nas doświadczały, a terapia
jest po to, by pomagać je przezwyciężać.
Monika Więch
psychoterapeuta
tel. 0493 839 444
monikawiech.be
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– Poszłam do pracy z siniakami, połamanymi żebrami, obojczykiem… Ból ﬁzyczny był jeszcze do
zniesienia, ale poczucie nieszczęścia coraz bardziej mnie przygnębiało, a mimo to nie potraﬁłam
od niego odejść.
Dlaczego w obliczu takiej przemocy Julia pozostała przez cztery lata z mężem, który ją bił?
Dlaczego kobiety, które są maltretowane przez
swoich mężów, nie odchodzą natychmiast po
otrzymaniu pierwszego policzka? Poza przyczynami społecznymi i ekonomicznymi ofiary
agresywnych i manipulujących mężczyzn często
znajdują się w sytuacji kontroli związanej z użyciem technik psychologicznych, które bardzo
utrudniają odejście.

SZUKANIE POMOCY

Julia miała 19 lat, kiedy poznała swojego męża. Na
początku wszystko było cudownie – wycieczki, romantyczne spotkania. Sławek był bardzo delikatny,
czuły, opiekuńczy… „Książę z bajki” – mówi młoda
kobieta. Bardzo szybko zakochani zamieszkali razem, a po dwóch latach urodził się im pierwszy synek. Od tego momentu partner Julii całkowicie się
zmienił. – Nie był już tą samą osobą, pokazał swoje prawdziwe oblicze. Zaczęły się obelgi. Gdybym
zapomniała kupić wody, powiedziałby mi: „Jesteś
k…ą!”. Po wyzwiskach następowało coraz brutalniejsze szarpanie: – Miałam siniaki, złamanie nosa,
połamane żebra, obojczyk. Przez cztery lata Julia
znosiła tego towarzysza, który ją bił, aż do wyjątkowo brutalnego ataku: – Pewnego dnia prawie
umarłam. Uderzył moją głową o podłogę. Powiedziałem sobie, że to zaszło za daleko, zwłaszcza
że zrobił to na oczach dzieci. Wtedy odnalazłam
karteczkę z numerem Niebieskiej Linii, którą dała
mi koleżanka, która też przez to przechodziła.
Dlaczego Julia, jak wiele innych oﬁar, tak długo
zwlekała z odejściem od tego niebezpiecznego
człowieka? – Znajdowałam dla niego wymówki – mówi. – Wmawiałam sobie, że miał trudną
przeszłość, że był źle traktowany przez ojca. Nie
mogłam go porzucić, był ojcem moich dzieci. To
straszne, bo to ja cierpiałam, ale myślałam bardziej o jego dobru niż o sobie. Jej historia ukazuje
mechanizm rodzącej się relacji kontroli. Pierwszy
akt przemocy nigdy nie jest ﬁzyczny. Agresor zaczyna od ataków słownych i poniżania, które podważają wiarę oﬁary w siebie. Powtarza jej, że jest
bezwartościowa, dyskredytując ją, aż w końcu ona
mu wierzy. Mechanizmy kontroli w małżeństwie
są porównywalne z tymi, które działają w sekcie.
Przemocowiec szykuje sobie grunt pod atak fizyczny. Kiedy nadchodzą ciosy, oﬁara uważa je
niemal za „normalne”.
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Przytoczę tutaj eksperyment (dość okrutny swoją
drogą, ale pokazujący dobrze ten mechanizm) –
żaba wrzucona do garnka z wrzątkiem próbuje od
razu z niego wyskoczyć, ponieważ czuje, że jest
to dla niej niebezpieczne; za wszelką cenę chce
się więc uratować. Natomiast żaba umieszczona
w chłodnej wodzie, następnie podgrzewanej, przyzwyczaja się do rosnącej temperatury, na co traci
dużo siły, a kiedy zorientuje się, że powinna się
ratować, niestety nie starcza jej już sił, ponieważ
zużyła je na adaptację. Z przemocą jest dokładnie
tak samo. Agresor powolutku przyzwyczaja kobietę
do zachowań przemocowych.
Bardzo szybko przemoc się nasila i staje częścią
codziennej rutyny. Napięcie staje się wtedy trwałe.
– Wiedziałam, co mam robić, a czego nie robić.
Jak tresowana małpka. Musiałam postawić rano na
stole jego ulubioną kawę z jego ulubionym cukrem
trzcinowym, zanim wyszedł spod prysznica. Byłam
bardzo ostrożna, żeby spełniać jego wszystkie
oczekiwania, ale zawsze było coś, co sprawiało, że
wybuchał. Sytuacja, w której niezależnie od tego,
co się dzieje, współmałżonek znajduje powód do
złości i gwałtownych wybuchów, jest typowa dla
przemocy psychicznej. Oﬁary, którym trudno jest
sobie poradzić, w końcu się poddają.
Mam wrażenie, że kiedy napady są nieprzewidywalne i niekontrolowane oraz nie ma możliwości
uniknięcia ciosów, po pewnym czasie człowiek się
poddaje. To wyjaśnia, dlaczego kobiety czasami
odrzucają „gotowe” rozwiązania, które mają im pomóc. To zasada „wyuczonej bezradności”.

„NIE MAM JESZCZE
ODWAGI SIĘ ZA TO WZIĄĆ”

Aneta, 45 lat, wypala jednego papierosa za drugim.
Jej zdania są krótkie, często przerywa, nerwowo
gestykuluje. Minimalizuje swoją historię. Opowiedzenie swoich doświadczeń kosztuje ją znacznie
więcej, niż się spodziewała, a łzy w końcu psują
jej nienaganny makijaż. Jej partner, z którym miała
dwie córki w wieku 11 i 8 lat, mówił jej: „Nic nie rozumiesz, jesteś bezużyteczna, rozrzutna”. Nie chce
rozmawiać o „przemocy domowej” mimo codziennego umniejszania jej osoby. Ona woli określenie
„kontrola”. – Nigdy mnie nie uderzył, ale przez
piętnaście lat zmuszał mnie do seksu. Nie postrzegałam tego jako gwałtu. Kiedy byłam młodsza, zostałam zgwałcona podczas powrotu do domu przez
gościa z mojego miasteczka. Za każdym razem, gdy
go potem gdzieś spotykałam, śmiał mi się w twarz.
Nikomu wcześniej o tym nie mówiłam – kontynuuje Aneta. – Byłam mu „winna” seks, dopóki nie
przeczytałam pewnego artykułu w gazecie. Wtedy
zrozumiałam, czym jest gwałt małżeński.

Aneta nie jest jeszcze gotowa na podjęcie kroków
prawnych. Przyszła tylko porozmawiać, dowiedzieć
się, jakie są możliwości. To też jest OK. Każdy ma
swoje tempo dochodzenia do podjęcia decyzji
o odejściu. Trzeba to uszanować, nawet jeśli nasze
zdanie jako profesjonalistów jest inne.

ZNIECZULIĆ SIĘ, ABY PRZEŻYĆ

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych dla
prestiżowego brytyjskiego czasopisma naukowego
„The Lancet”, fakt, że w dzieciństwie doznawało się
przemocy, zwiększa ryzyko jej doznania w życiu
dorosłym 16-krotnie.
Sylwia od dzieciństwa była traktowana jak przedmiot,
a nie jak aktywny podmiot życia w rodzinie. Doznawała przemocy psychicznej, ﬁzycznej oraz seksualnej ze
strony ojca i jego kolegi. Stała się więc idealną oﬁarą
dla kogoś, kto chciał ją wykorzystać dla własnych
korzyści w jej dorosłym życiu. Osoby takie jak Sylwia łatwiej ulegają manipulacji i poddają się kontroli,
ponieważ jest to jedyna forma relacji, jaką znają. Ale
jak wytłumaczyć to, że Sylwia nic nie zrobiła w obliczu skali przemocy? Dlaczego nie zgłosiła tego psychologowi szkolnemu, koleżance, innemu członkowi
rodziny? W obliczu zbyt dużego zagrożenia niektóre
oﬁary wchodzą w stan dysocjacji traumatycznej. Jest
to forma paraliżu. Mózg, aby się chronić, wyłączy reakcję emocjonalną. Efektem jest pewna forma znieczulenia. Ofiary mają poczucie obcości, wrażenie
oddalenia się od zdarzenia. Dysfunkcja ta modyﬁkuje
również pamięć o zdarzeniu. Osoba zdysocjowana
może wtedy myśleć o tym wydarzeniu bez emocjonalnego reagowania. Im dłużej jest skonfrontowana
z agresorem, tym bardziej pogłębia się ta dysocjacja.
Julia także to potwierdza i opowiada: – Byłam jak
znieczulona, nic już nie czułam. Czułam uderzenia,
ale miałam wrażenie, że nie żyję, że jestem w bańce. Przed rozpoczęciem terapii, nawet kiedy o tym
mówiłam, to nie umiałam płakać. Nic nie czułam.
Dopiero po kilku spotkaniach z życzliwą panią psycholog zaczęłam się łączyć ze swoimi emocjami.
Choć było to trudne, poczułam, że znów żyję. Życie
to nie tylko łatwe emocje, i trzeba to zaakceptować.
Imiona bohaterów zostały zmienione na potrzeby
niniejszej publikacji.

Agnieszka Sità
prawnik w Trampolina ASBL
we współpracy z „Elles pour Elles” / Przełam ciszę
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL

„Nie ma większego bogactwa
w narodzie nad światłych obywateli“
św. Jan Paweł II

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

• Oddział przedszkolny dla dzieci
pięcioletnich – przygotowanie do
nauki czytania i pisania.
• Klasy szkoły podstawowej I – VIII,
przygotowanie do sakramentu
Pierwszej Komunii Świętej w klasie
trzeciej.
• Język angielski dla dzieci.
• Język francuski dla dorosłych.

Zajęcia odbywają się :
Collège Roi Baudouin
Avenue Félix Marchal 50
1030 Bruksela
• w środę od 13:30
• w sobote od 9:00
Zapisy w szkole :
• w środę w godz. 16:30 – 17:30
• w sobote w godz. 12:00 – 13:00
Kontakt :
• Dyrektor : Teresa Arszagi vel Harszagi
• tel: 0486/38 40 07 - 02/705 61 18
• e-mail: info@szkola.be

www.szkola.be
facebook.com/szkola.be

GAZETKA

53

PRAWO

1 kwietnia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań 2021. Spis powszechny, któremu mają się poddać mieszkańcy Polski, w tym cudzoziemcy
oraz stali mieszkańcy kraju przebywający za granicą, ma trwać do 30 września 2021 r. Po raz pierwszy
w historii polskiej statystyki publicznej samospis jest obowiązkowy, a odmowa jego wykonania
wiąże się z możliwością ukarania karą grzywny w wysokości 5000 zł.

C

elem tego powszechnego spisu, który obydwa się co 10 lat, jest dostarczenie administracji publicznej, instytucjom naukowym i badawczym,
ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym,
mediom, a także osobom prywatnym – pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej
kraju. Obowiązek przeprowadzenia spisu
powszechnego wynika również z międzynarodowych zobowiązań Polski.

Co do zasady każdy mieszkaniec Polski powinien podać wymagane dane w drodze
elektronicznej poprzez internetową stronę rządową h�p://SPIS.GOV.PL, na której
dostępna jest interaktywna aplikacja do
uzupełnienia wpisu. Formularze dostępne
są w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta
spisem powszechnym nie może dopełnić
obowiązku samospisu przez internet, dane
są zbierane metodami:
• wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który
wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego,
• wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego
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przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu (wywiady bezpośrednie będą realizowane
w szczególnych przypadkach – jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – i przy
zachowaniu reżimu sanitarnego).
Obydwie metody polegają na uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywanej
w formularzu spisowym.
Wśród pytań o dane osobiste znajdziemy
takie jak: nazwisko, pierwsze i drugie imię,
numer PESEL, płeć, data urodzenia, kraj
urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa
oraz bieżący status aktywności zawodowej
– pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo.
Kolejne pytania będą służyć ustaleniu adresu zamieszkania oraz tego, czy nasz obecny
adres jest adresem stałym czy tymczasowym oraz jak długo pod nim mieszkamy.
Kolejny blok pytań dotyczy relacji rodzinnych oraz emigracji. Trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, czy w ostatnim czasie
obywatele wrócili z zagranicy, gdzie mieszkali przez dłuższy czas.
W pytaniach dotyczących mieszkania trzeba
podać, czyją jest ono własnością i kto oprócz
nas je zamieszkuje,
a także wskazać
powierzchnię lokalu czy liczbę pomieszczeń. Pytani
będziemy również
o źródła energii
wykorzystywane
d o o g r ze w a n i a
mieszkania. W sekcji poświęconej budynkowi, w którym
mieszkamy, pytania dotyczyć będą
m.in. podłączenia
go do sieci wodociągowej, gazowej
i kanalizacyjnej.

Wśród innych pytań znajdziemy te o stan
cywilny, wykształcenie, miejsce pracy czy
przynależność do Kościoła lub związku wyznaniowego. To ostatnie jest jednym z kilku
pytań, w przypadku których możemy zrezygnować z odpowiedzi.
W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu
majątkowego. Niemniej jednak nie brakuje
głosów krytycznych odnośnie szczegółowości podawanych danych, których charakter nierzadko można określić jako tzw.
dane wrażliwe, a co za tym idzie, pojawiają
się obawy o możliwe ich wycieki. Główny
Urząd Statystyczny niestety nie informuje
o sposobie zabezpieczenia danych, w tym
na jakich serwerach będą przechowywane.
Poza powyższym udzielenie odpowiedzi na
niektóre pytania z formularza może okazać
się niemożliwe. Chodzi o pozycje, w których
należy podać numery PESEL wszystkich domowników. Domownikami mogą być osoby
zupełnie obce, np. najemcy, którzy nie mają
prawnego obowiązku wylegitymowania się
numerem PESEL osobie, która akurat wypełnia formularz spisowy.
Kontrowersyjne wydaje się również, szczególnie w przypadku osób starszych, udzielanie przez nich odpowiedzi przez telefon
lub podczas wizyty rachmistrzów w domu.
Nietrudno sobie wyobrazić, że na tym polu
mogą powstać nadużycia czy wręcz oszustwa osób podszywających się pod rachmistrzów spisowych. Mając to na uwadze,
warto zadbać, aby osoby starsze, udzielając odpowiedzi do formularza spisowego,
robiły to w towarzystwie swoich członków
rodziny lub osób zaufanych.
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
Na podstawie:
Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 (Dz. U.
z 2019 poz. 1775, z 2020 poz. 1493) h�ps://spis.gov.
pl/o-obowiazku-spisowym)

grupa

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

M

Wéris – belgijskie Stonehenge

alownicze wiejskie miasteczko Wéris wybrałyśmy na pierwszą zorganizowaną wyprawę naszej grupy
„Wakacje w Belgii”, a było to już prawie rok temu, w piękny, słoneczny czerwcowy dzień. Tymczasem,
w oczekiwaniu na słoneczną pogodę i spacery w letnim odzieniu, wspominamy ten bardzo udany wypad,
który dodatkowo połączony był z jogą w plenerze. Relację z tego dnia można przeczytać w naszej facebookowej grupie „Wakacje w Belgii – grupa”, wpisując w lupkę: Weris. Liczymy na to, że i w tym roku uda nam się
zorganizować taką wyprawę.
Tych, którzy nie znają jeszcze Wéris,
bardzo zachęcamy do odwiedzenia
tego miasteczka – uznanego za jedno z 24 najpiękniejszych w Walonii – ponieważ okolica zachwyca
nie tylko sielankowym krajobrazem
i urokliwymi leśnymi ścieżkami, ale
przede wszystkim słynnymi w tej
okolicy megalitycznymi budowlami.
Właśnie z powodu małego belgij
skiego Stonehenge miejsce to jest
wyjątkowe i godne polecenia. Atmosfera, którą tworzą te legendarne
kamienie, przenosi do odległej i tajemniczej epoki sprzed tysięcy lat.
Brzmi dostojnie? W rzeczy samej
tak jest, gdyż megalityczne pole Wéris rozciąga się na około 8 km i ma
300 m szerokości, prezentując majestatyczne megality: dwa dolmeny
i ponad 20 menhirów. Już śpieszymy
z wyjaśnieniem tych tajemniczych
nazw.
Megalit to duży, nieobrobiony
lub częściowo obrobiony kamień

Stary kamieniołom
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stanowiący samodzielną budowlę
lub element większej budowli z takich kamieni (wykonanej bez użycia
zaprawy) o charakterze kultowym,
grobowym lub związanym z obserwacjami astronomicznymi. Budowle megalityczne występują na
obszarze całego świata. Początki megalityzmu na terenach Europy sięgają
5 tysiąclecia p.n.e. Stopniowy zanik
idei obserwuje się około 2 tysiąclecia p.n.e. Przykładem budowli megalitycznej jest, znane zapewne wszy
stkim, Stonehenge. Najprostszymi
postaciami budowli megalitycznej
były menhiry, dolmeny i kromlechy.
Menhir – tak nazwano pionowo
wkopane w ziemię słupy kamienne.
Dolmen to budowla megalityczna
o charakterze grobowca. Składa
się z głazów wkopanych pionowo
w ziemię i wielkiego płaskiego bloku
skalnego, który był na nich złożony.

Diabelskie Łoże

Kromlechy to z kolei konstrukcje koliste i do tego rodzaju zaliczany jest
właśnie gigantyczny Stonehenge.
Kiedy już wiemy, z czym mamy do
czynienia, możemy rozpocząć wyprawę. Jako punkt wyjścia polecamy
położone przy placu Arsène Soreil
Muzeum Megalitu. Stamtąd, kierując się oznaczeniami, można wyru
szyć na szlak, odkrywając megalityczne budowle, jak i wiele starych,
historycznych kamieni, takich jak
Kamień Haina (fr. Pierre Haina) czy
Diabelskie Łoże (fr. Lit du Diable),
z którymi wiążą się lokalne legendy.
Pierre Haina to ogromny, pochylony, naturalny kamień z litej skały
osadowej
zwanej
zlepieńcem
(fr. poudingue), która występuje
w tym regionie bardzo licznie. Tego
rodzaju skały człowiek prehistoryczny używał do budowania obecnych
tu megalitów.

Kamień Haina

Według tutejszej legendy ta górująca nad krajobrazem skała zakrywa
dziurę prowadzącą do wnętrza ziemi, skąd wychodzi sam diabeł, by
trochę napsocić. Mówi się, że odpo
czywa wtedy na swoim „Diabelskim
Łożu”. Lokalną tradycją jest również
malowanie Kamienia Haina na biało
podczas równonocy jesiennej, co
według wierzeń ma zniechęcić diabła
do opuszczania czeluści piekieł.
Podczas naszego spaceru docieramy
również do polany, na której znajdują się wspomniane dolomity i liczne
menhiry. Miejsce jest naprawdę
piękne i spokojne. Trafiamy na
odbywające się w kręgu spotkanie
i domyślamy się, że jest to miejsce
uznawane za miejsce mocy, gdzie
przeprowadzane są różnego rodzaju
ceremonie.
Nieco dalej, w szczerym polu, trafiamy na samotne drzewo otoczone
kilkoma menhirami. Jest to jednak
bardzo kolorowe drzewo, bo na jego
gałęziach zawieszone są barwne
skrawki materiałów. My również ko
rzystamy z okazji i wiążemy kawałek
tkaniny na gałązce, by spełniło się
pomyślane
życzenie.
Polecamy
odpocząć w takim miejscu, by pobyć
ze sobą i z naturą, poobserwować
swoje myśli lub kontemplować ota
czającą nas przyrodę. Spokój ducha
gwarantowany.

Oznakowania
na
szlaku
zaprowadzą was również do
starego,
porośniętego
już
roślinnością
kamieniołomu,
skąd
wydobywano
wspo
mniany wcześniej poudingue,
służący m.in. do budowy okolicznych domów, które możecie
oglądać, spacerując po wio
sce i odkrywając jej historyczne dziedzictwo: stare farmy,
urokliwe domki, prawie tysiąc
letni kościół, kapliczki czy zamkowy folwark.
Krótka wizyta w Muzeum Megalitu niech będzie okazją do
uzupełnienia wiedzy, zakupu pamiątki czy delektowania
się świeżym Dolmeniusem,
bursztynowym piwem, którego
nie znajdziecie nigdzie indziej.
A gdyby jednak sklepik, z powodu obostrzeń, był zamknięty,
to polecamy łyk świeżej wody
z naturalnego podziemnego
źródełka, do którego pompa
ustawiona jest na środku placyku koło muzeum. Pochodzi
ona jeszcze z czasów, gdy nie
było tu kanalizacji, a pompa była
punktem dostępu do czystej
wody pitnej. Na zdrowie!

Megality typu: Menhir

Joga w plenerze z «Wakacje w Belgii»

Na wrażenia z Waszych
wypraw czekamy na:
w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/wakacjewbelgii.
Tam oraz na naszym blogu
www.wakacjewbelgii.com
znajdziecie wiele cieka
wych inspiracji na wypady do pięknych zakątków
Belgii.

Dolomit

Jeśli lubicie oglądać filmiki
z ciekawych belgijskich miejsco
wości, zapraszamy na nasz kanał
YouTube: Wakacje w Belgii.
A jeśli inspirują Was piękne
zdjęcia z malowniczych miejsc,
polubcie nas na Instagramie:
@wakacje_w_belgii.
Drzewo życzeń

Zainspirujcie się naszymi wyprawami, a odkryjecie Belgię, jakiej nie
znaliście. I pamiętajcie: wakacje to
stan umysłu!

na

& Iwo
Monika
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Woda w kranach jest czysta bakteriologicznie i nie trzeba jej przed spożyciem gotować. Wysoka temperatura zabija jedynie
mikroorganizmy, ale tych w wodzie z wodociągów nie ma. Dodatkowo gotowanie
wody wytrąca z niej kamienny osad, który jest brzydki, ale tak naprawdę zawiera
minerały, czyli wapń i magnez. Gotowanie
zmiękcza więc wodę, ale też ją zuboża pod
względem składników mineralnych.
Nieprawdą jest, że twarda woda powoduje powstawanie kamieni w organizmie
– to zaburzenia metabolizmu są za nie
odpowiedzialne. Kamienie w organizmie
człowieka to złogi z nierozpuszczalnych
szczawianów i nie ma na nie wpływu twardość wody.
Również stosowany w odpowiednich
dawkach do dezynfekcji chlor nie jest
dla człowieka szkodliwy, nigdzie się też
nie akumuluje w organizmie. Stanowi on
jedynie gwarant mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody.

Biorąc pod uwagę skład mineralny wody
kranowej, możemy ją umieścić pośrodku
pomiędzy wodą mineralną średniozmineralizowaną a wodą źródlaną. Woda źródlana jest bardzo uboga w składniki mineralne i zawiera ich zdecydowanie mniej niż
kranówka, w której suma substancji mineralnych wynosi około 365 mg/l. Najwięcej
w wodzie jest wapnia – 88 mg/l, magnezu
– 10 mg/l i potasu – 3,8 mg/l.
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Woda w butelce to najlepiej sprzedający
się napój na świecie. Chociaż co jakiś czas
podnoszą się głosy o, nomen omen, nabijaniu klientów w butelkę, nie wpływa to
jednak na spadek sprzedaży. A woda taka
jest nawet 500 do 1000 razy droższa od
kranowej! I wcale nie jest zdrowsza, szczególnie ta źródlana – wszystko opiera się
po prostu na bardzo dobrym marketingu.
Pierwszą wodę w butelce sprzedano już
w 1760 r. w Bostonie.
Na każdej butelce powinien być dokładnie
opisany skład wody i pochodzenie, jednak
nie zawsze tak jest. Dodatkowo badania
z 2009 r. wykonane przez Marketing Corporation wykazały, że aż 47,8 proc. wody butelkowanej pochodzi z miejskich wodociągów!
A co z plastikiem? Woda butelkowana
oznacza przecież dodatkowe plastikowe
opakowania, które będą się rozkładać
około 100 lat. Do produkcji butelek na
wodę zużywa się 17 mln baryłek ropy
rocznie. A aby wyprodukować butelkę
wody, samej wody potrzeba trzy razy
więcej niż pojemność butelki! Wszystko
to powinno dać nam wystarczająco dużo
argumentów, abyśmy zrezygnowali z kupowania wody butelkowanej.
Do wody kranowej mamy szczególnie zastrzeżenia ze względu na smak i barwę.
Dziwny kolor to podwyższenie zawartości
żelaza, szczególnie występujące podczas
napraw lub w okresie o mniejszym zużyciu
wody. Co do smaku, to wpływają na niego
także stare instalacje w budynku, ale na to
wodociągi nie mają wpływu.

Unia Europejska reguluje różne sfery naszego życia, przede wszystkim jednak
bardzo dużo uwagi poświęca ekologii
i ochronie środowiska. Ostatnio, po blisko
20 latach, zaczęto ponownie zajmować się
normami jakości wody, która jest dla nas
bezpieczna do spożycia. A wszystko to zostało zapoczątkowane przez pierwszą udaną inicjatywę obywatelską „Right2water”,
czyli „Prawo do wody”, podpisaną przez
ponad 1,8 mln osób.
Po długich negocjacjach unijni urzędnicy
i państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie nowej dyrektywy
dotyczącej jakości wody pitej. Aktualizuje ona normy jakości wody i wprowadza
bardziej rygorystyczne zasady jej badania. Chociaż wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej Frans Timmermans podkreśla, że woda dostarczana do mieszkańców Europy utrzymuje najwyższe standardy na świecie, to takie uaktualnienie
było konieczne ze względu na pojawiające się nowe zanieczyszczenia.
Nowa dyrektywa została podpisana 15 grudnia 2020 r. i weszła w życie na początku obecnego roku. Od tego czasu kraje
członkowskie mają 24 miesiące na transpozycję do prawa lokalnego. Dodatkowo
przewiduje się 15-letni okres przejściowy na renowację sieci wodociągowej.
Powszechnie wiadomo bowiem, że na
jakość wody w głównej mierze ma wpływ
czystość instalacji wodnej.
Dyrektywa ma na względzie przede wszystkim nowe zanieczyszczenia pojawiające się
w wodzie – takie, które nie były wcześniej
badane. Nie wiadomo, jaki mają wpływ
na ludzi, a pojawia się ich coraz więcej,
szczególnie szeroko ostatnio omawianego
mikroplastiku. Wiele słyszy się też o skażeniu wody środkami weterynaryjnymi,
farmaceutykami, środkami ochrony osobistej czy nanocząsteczkami. Działanie tych
substancji obniża jakość wody i wpływa na
środowisko i człowieka w nie do końca dla
nas znany sposób. Dlatego potrzebne są
badania zakrojone na szeroką skalę.

W nowej dyrektywie Komisja Europejska stara się w jak najszerszym zakresie
określić szkodliwe substancje występujące w wodzie. Wdraża także nowe sposoby uzdatniania wody i przechodzenie
z technologii chlorowania na dezynfekcję
promieniowaniem ultrafioletowym i stosowanie lamp UV. Komisja wprowadza
dwukrotnie ostrzejsze normy dla stężenia
chromu i ołowiu. Zobowiązuje się także do
opracowania w ciągu trzech lat metody pomiaru mikroplastiku.
Komisja Europejska zajęła się także związkami PFAS, które znajdują się w piankach
poliuretanowych, ale również w sprzętach kuchennych jako warstwa, która
zapobiega przywieraniu potraw. Jednak
pod wpływem ciepła i mycia dostają się
one do wody i są bardzo trudne w utylizacji. Obserwuje się zależność między
PFAS a poważnymi chorobami; naukowcy
zbadali także, że związki te mogą nasilać
skutki Covid-19.

Agnieszka Strzałka
GAZETKA
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PODATEK DOCHODOWY W BELGII – rozliczenia za rok 2020
Każdy, kto osiąga dochody w Belgii, jest zobowiązany do corocznego składania zeznań podatkowych i do odprowadzania
w tym kraju podatku dochodowego. Na jego wysokość ma wpływ wysokość dochodów, ale też sytuacja rodzinna oraz niektóre
wydatki podatnika. Dzięki systemowi podatkowemu państwo może funkcjonować. Z naszych podatków są pokrywane koszty
szkolnictwa i utrzymania dróg, transportu publicznego, pracy gmin i urzędów państwowych, inspekcji oraz służb podatkowych
i służb publicznych zapewniających bezpieczeństwo (policji, wojska, więziennictwa, straży pożarnej, ochrony cywilnej i sądownictwa). Również dopłaty do utrzymania szpitali, do opieki zdrowotnej oraz na cele związane z kulturą pochodzą z podatków.

SYTUACJA RODZINNA
Jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia 2021 r.
oficjalnie mieszkały z podatnikiem pod tym samym adresem.
Oznacza to, że wszystkie te osoby 1 stycznia 2021 r. musiały
nie tylko przebywać, ale również być zameldowane pod tym
samym adresem.
Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną
umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się
wspólnie. Jeśli mają dzieci, razem otrzymują ulgi i razem odliczają ewentualne wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę.
Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osobno. Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się
z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli
ta, która osiąga wyższe dochody. Jednak rodzice mogą uzgodnić między sobą, które z nich będzie rozliczało się z dziećmi.
Należy pamiętać, że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole czy
szkołę muszą być wystawione na nazwisko rodzica, który rozlicza się z dziećmi.
Osoby, które nie mieszkają razem, ale mają wspólne dzieci
mieszkające z nimi w systemie co-ouderschap/garde partagée
(np. tydzień z matką i tydzień z ojcem), mogą otrzymać po połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu. Jeśli dzieci mieszkają tylko z jednym z rodziców, to tylko ten rodzic
ma prawo do ulgi podatkowej na nie. Drugi rodzic może odliczyć
alimenty płacone na swoje dzieci, z którymi nie mieszka.

Dzieci na utrzymaniu – zgodnie z belgijską ordynacją podatko-

dziły się i zmarły w 2020 r., te, które w 2020 r. urodziły się martwe
lub jeżeli poronienie nastąpiło po minimum 180 dniach ciąży; dzieci zaginione lub porwane (jeśli spełnione są dodatkowe warunki
zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).

2. Dochody dziecka w 2020 r. nie mogą przekroczyć: 3 380 euro
netto, 4 880 euro netto w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci i 6 200 euro w przypadku osób samotnie wychowujących niepełnosprawne dziecko/dzieci.

3. Dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest
kosztem rodzica/opiekuna, np. rodzic prowadzi działalność gospodarczą i na czas wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy
w firmie, a płacę wypłacaną dziecku odlicza od podatku jako koszt.
W takiej sytuacji rodzic nie może korzystać z ulg na to dziecko.

Inne osoby na utrzymaniu – oprócz ulg na dzieci podatnik
może ubiegać się o ulgi na inne osoby mieszkające z nim pod
jednym adresem, np. na rodziców, którzy mają bardzo niskie
dochody (lub w ogóle ich nie mają), ewentualnie na inne osoby (jeśli spełnione są warunki zawarte w belgijskiej ordynacji
podatkowej).

DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
Dochody z nieruchomości, czyli z wynajmu budynków, mieszkań,
gruntów. Osoby posiadające nieruchomości w innym kraju (poza Belgią) również mają obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym.

Dochody z majątku ruchomego – to zyski pochodzące z inwe-

wą rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na
dzieci, jeśli spełnione są następujące warunki (dotyczy rozliczeń
za 2020 r.):

stycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.), kont/książeczek
oszczędnościowych oraz z wynajmu np. umeblowanego mieszkania lub lokalu przeznaczonego do celów handlowych (majątkiem
ruchomym jest wyposażenie nieruchomości – meble itp.).

1. Na dzień 1 stycznia 2021 r. dziecko musi być zameldowane pod

Dochody ze stosunku pracy – są to płace, ale również wszelkie-

tym samym adresem z rodzicami/opiekunami.
Uwaga! Dziecko, które przez pewien czas nie mieszka z rodzicami/
opiekunami ze względu na studia w innym mieście lub np. z przyczyn zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja itp.), wciąż jest traktowane jako dziecko na utrzymaniu.
Ponadto za dzieci mieszkające z rodzicami pod tym samym adresem uważa się dzieci, które: zmarły w 2020 r., pod warunkiem że
w 2019 r. były na utrzymaniu rodziców/opiekunów; te, które uro-
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go rodzaju dodatki, jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa
itp., niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz
branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwania umowy o pracę, dofinansowywane posiłki, zwroty kosztów za
dojazdy do pracy (kwota min. 410 euro za 2020 r. jest zwolniona od
podatku), bezpłatne zakwaterowanie, ekwiwalent urlopowy.

Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobotnych z dodatkiem od pracodawcy (nowa nazwa emerytury

POLSKI SKLEP BUDOWLANY

EMPIRE

ACV
pomostowej), zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie,
zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki
wychowawcze (ouderschapsverlof/congé parental) i z tytułu
zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet/crédit-temps).

Emerytury, czyli świadczenia emerytalne.
Środki na utrzymanie lub alimenty otrzymane od bliskiej
osoby lub od (byłego) współmałżonka. Są one traktowane jako
dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80% otrzymanej kwoty. Jeśli przesyłane są bezpośrednio dziecku, wówczas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który je wychowuje. Dziecko, niezależnie od wieku, samo
musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 380 euro środków
na utrzymanie/alimentów na dzieci jest zwolnione z opodatkowania. Środki na utrzymanie/alimenty wypłacane (przez rezydentów) osobom przebywającym w innym kraju podlegają
opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

Inne dochody, np. niektóre nagrody, dotacje.

➜ Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzieci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powyżej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona
o 3 270 euro, a w przypadku innych niż wymienione osób na
utrzymaniu – o 1 630 euro.
➜ Każda niepełnosprawna osoba na utrzymaniu jest traktowana jako dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje
podwojona.

SYSTEM NALICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO
Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy – to
tzw. podatek progresywny. Dochody za rok 2020 będą opodatkowane według jednego z progów podatkowych. Tabelka przedstawia progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za 2020 r.
Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatkowej. Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od
rodzaju dochodów oraz wydatków podatnika.

Dochody zwolnione z podatku dochodowego – należą do
nich świadczenia rodzinne i porodowe, otrzymane środki na utrzymanie dzieci lub alimenty do wysokości 3 380 euro, dochody dzieci
z pracy studenckiej (max. 2 820 euro) zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, zasiłki strajkowe.

Od 0 euro do 13 440 euro

25%

PROGI PODATKOWE I STOPA PODATKOWA

Od 13 440 euro do 23 720 euro

40%

Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2020 wynosi

Od 23 720 euro do 41 060 euro

45%

Powyżej 41 060 euro

50%

8 990 euro. Może ona zostać podwyższona w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. Oto przykłady:
➜ Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od
podatku za 2020 r. zostanie podwyższona o 1 630 euro, w przypadku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 4 210 euro, przy
trojgu dzieci o 9 430 euro, przy czworgu o 15 250 euro, a za
każde kolejne dziecko o 5 820 euro.
➜ Za każde dziecko, które 1 stycznia 2021 r. miało mniej niż
3 lata, kwota wolna od podatku zostanie dodatkowo (poza
wymienionymi wyżej) podwyższona o 610 euro, jeśli podatnik
nie będzie odliczał kosztów żłobka lub opiekunki.

Stopa
Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w 2020 r. podatkowa

PODATEK ZA 2020 W PRZYPADKU ZASIŁKU DLA
BEZROBOTNYCH (TYMCZASOWE BEZROBOCIE)
Do 31 grudnia 2020 r., z powodu pandemii COVID-19, kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 70% miesięcznej płacy brutto. Za
każdy dzień bezrobocia wypłacano dodatkowo 5,63 euro. W niektórych sektorach pracodawcy lub fundusze branżowe dopłacały
pewne kwoty do zasiłku dla bezrobotnych. Chodzi tu o dopłaty
do zasiłku, które zostały ustalone w branżowych lub zakładowych
układach zbiorowych pracy jeszcze w poprzednich latach, przed
wybuchem pandemii.
Zasiłki dla bezrobotnych oraz branżowe lub zakładowe dodatki do
zasiłków podlegają opodatkowaniu w takiej wysokości w jakiej są
opodatkowane płace, czyli 26,75% (zaliczki na podatek dochodowy).
Od maja 2020 r. rząd tymczasowo obniżył kwotę zaliczek od zasiłków
dla bezrobotnych do 15%.
Zaliczki na podatek dochodowy od branżowych lub zakładowych
dodatków do zasiłków nie uległy zmianie i wynosiły 26,75%. Obniżenie kwoty zaliczek od zasiłków miało na celu pomóc osobom,
które ze względu na kryzys COVID-19 utraciły część płacy.
Jednak obniżenie kwoty zaliczek nie oznacza, iż ostateczna kwota
podatku od zasiłków będzie niższa.
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Wypłacone w 2020 r. zasiłki ostatecznie muszą być opodatkowane tak samo jak płace.
W związku z tym część osób, które od maja 2020 r. pobierały zasiłek dla bezrobotnych może w 2021-2022 roku zapłacić wyższe
podatki niż dotychczas.

ILORAZ MAŁŻEŃSKI (DOCHODY ZA 2020 R.)
Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu. Jest to możliwe jedynie w roku, w którym zawarto związek małżeński. Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed
2020 r., lub partnerzy mieszkający razem na podstawie umowy
o wspólnym zamieszkaniu (podpisanej przed 2020 r.) rozliczają
się razem. Jeśli jeden ze współmałżonków/partnerów w 2020 r.
nie osiągnął dochodów lub jego dochód jest bardzo niski, to
przy obliczaniu podatku administracja podatkowa stosuje tzw.
iloraz małżeński, co prowadzi do obniżenia progu podatkowego, a w rezultacie do obniżenia podatku.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU
To koszty poniesione w celu wykonania lub utrzymania pracy,
np. koszty dojazdów, eksploatacja własnego samochodu w celu
dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania
przychodu (zarówno te poniesione przez pracowników, jak
i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą) mogą obniżyć dochód do opodatkowania. Przy obliczaniu podatku automatycznie odliczana jest zryczałtowana kwota kosztów uzyskania przychodu. Jeśli podatnik poniósł wyższe koszty, może

je odliczyć zamiast zryczałtowanej kwoty, ale musi udokumentować wszystkie poniesione wydatki, które chciałby odliczyć
(faktury, rachunki itp.).

ZEZNANIE PODATKOWE
Osoba, która w 2020 r. osiągnęła dochody i jest rezydentem podatkowym Belgii, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego.
Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając
otrzymany z urzędu skarbowego formularz) lub elektronicznie
– ten drugi przypadek dotyczy osób, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub identyfikacyjną i kod PIN lub które
korzystają z aplikacji „itsme”.
Osoby, które nie otrzymały stosownego formularza i nie mogą
rozliczyć się elektronicznie, powinny same zwrócić się do urzędu skarbowego o jego przesłanie.
Podatnik, który nie złoży zeznania w terminie, może zapłacić
karę w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną.
Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie może złożyć zeznania w ustalonym przez Ministerstwo Finansów terminie, powinien jeszcze przed ostatecznym terminem składania zeznań poprosić w swoim urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu.
W ten sposób może uniknąć kary.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Goed – dobry sklep CM
Niezależnie od tego, czy cierpisz na doraźne lub przewlekłe problemy zdrowotne, jesteś mobilny lub nie – w Goed możesz liczyć
na konkretną pomoc. Dzięki rozległej sieci aptek, gabinetów słuchu
i sklepów z artykułami medycznymi Goed służy pomocą w 160
punktach handlowych we Flandrii.
Staramy się rozwijać nasze produkty i usługi. Mamy własne
centrum wiedzy naukowej, dzięki któremu możemy zająć się nawet
najbardziej złożonymi pytaniami dotyczącymi opieki medycznej i
zapewnić dodatkowe wsparcie.
Oferując zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie
mobilności i komunikacji, Goed umożliwia niezależne życie wielu
osobom o ograniczonej sprawności. Eksperci z HMC (która jest
również członkiem naszej rodziny Goed) wychodzą naprzeciw najbardziej indywidualnym życzeniom i ograniczeniom funkcjonalnym.
HMC jest bowiem organizacją wyspecjalizowaną w wyszukiwaniu
nowoczesnych rozwiązań w zakresie mobilności i komunikacji dla
osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, osób z chorobami
zwyrodnieniowymi i seniorów.

Korzyści dla członków CM

• Jako członek CM otrzymujesz standardową 10-proc. zniżkę na
zakupy w sieci sklepów Goed.
• Zniżka może wynieść 35 proc. Dotyczy m.in produktów pielęgnacyjnych dzięki którym możesz funkcjonować samodzielnie i dłużej
zachować autonomię. Lista jest obszerna: od podręcznych pomocy
do kuchni, salonu, łazienki i sypialni po produkty rehabilitacyjne.
• Masz prawo do 30-proc. zniżki na produkty do inkontynencji.
• Skorzystasz również ze zniżki w sklepie internetowym Goed.
Rabat jest automatycznie odejmowany od kwoty zakupu podczas
płacenia za zamówienie.
• Pracownicy sklepu poinformują cię o zniżkach przysługujących ci
jako członkowi CM.

Dobry sklep z artykułami do pielęgnacji domowej

• Szeroka gama produktów pomagających w przemieszczaniu się
- hulajnóg, wózków inwalidzkich i przystosowanych rowerów.
• Odpowiednie środki zapobiegające utracie moczu lub stomii,
dzięki którym nie musisz rezygnować z samodzielności.
• Nasi eksperci pomogą ci dokonać właściwego wyboru: protezy
piersi, dopasowanej bielizny lub stroju kąpielowego itp.
• Dzięki niestandardowym wkładkom i wygodnym butom zadbasz
właściwie o swoje stopy.
• Nasza gama pończoch i szelek uciskowych utrzymuje nogi w
dobrej kondycji i zdrowiu.
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• Monitoruj swoje zdrowie w domu za pomocą ciśnieniomierza,
termometru, pulsoksymetru, wagi itp.

Dobra apteka

• Łatwo dostępne leki: codzienne dostawy otrzymujemy z własnej
hurtowni.
• W naszej ofercie znajdziesz również parafarmaceutyki, środki do
pielęgnacji skóry i domowe środki pielęgnacyjne.

Dobry ośrodek słuchu

• Szeroka gama aparatów słuchowych: mikrofony bezprzewodowe, wzmacniacze telewizyjne i radiowe, budziki z opcją lampy
błyskowej i wibracji.
• Chroń swoje uszy za pomocą zatyczek do słuchania muzyki, do
podróży, spania i pływania: standardowych lub w pełni dostosowanych.
www.goed.be

Polski konsultant CM
w Brukseli

• adres: Lakensestraat 156,
1000 Bruksela
• e-mail: polska.smb@cm.be
• tel.: 0473 52 05 55
• www.cm.be/polska
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Belgijska procedura oddłużania spółek
oraz jednoosobowej działalności gospodarczej
Każda z tych możliwości ma swoje wady i zalety. Niemniej jednak
pan Marcin chciałby dalej prowadzić działalność, ponieważ wie,
że ze znalezieniem zatrudnienia na umowę o pracę może mieć
trudności. Dlatego też w jego sytuacji należy skupić się na dwóch
ewentualnościach.

1. Dobrowolne zaproponowanie wierzycielom miesięcznej kwoty spłaty
Plusem tego rozwiązania jest brak kosztów dodatkowych. Minusem jest to, że wierzyciel może nie zgodzić się na zaproponowaną
sumę. W przypadku gdy pan Marcin spóźni się ze spłatą choćby
jednej raty, cała procedura egzekucji komorniczej ruszy od nowa.

2. Procedura PRJ, czyli oddłużanie sądowe
Wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
ma trudności z uregulowaniem bieżących płatności. W konsekwencji powstaje dług, który z upływem czasu przysparza coraz więcej
kłopotów z płynnością finansową, ale także powoduje stres związany z samym procesem egzekucji komorniczej. Warto pamiętać,
że w każdej sytuacji istnieje wachlarz możliwych rozwiązań, które
pomogą uporać się z zaległościami.
Pan Marcin prowadzi od kilku lat działalność w sektorze budowlanym. W 2018 r. klient, dla którego wykonał duże zlecenie, ogłosił
upadłość, i pan Marcin nigdy nie odzyskał należnej zapłaty, przez co
sam popadł w spiralę zadłużenia. Obecnie ma dług w Partenie oraz
w podatkach, a także zaległości w spłatach kredytu na samochód.

Pan Marcin ma następujące możliwości:
–
–
–
–

mediacje polubowne,
ogłoszenie upadłości,
procedurę RCD (minimum 6 miesięcy po zamknięciu działalności),
procedurę PRJ.

Plusem tego rozwiązania jest to, że raz zatwierdzony plan spłat będzie wiążący przez maksymalnie 5 lat i dług, który w tym czasie nie
zostanie spłacony, ulegnie umorzeniu. W czasie trwania planu komornicy nie mogą prowadzić dodatkowej egzekucji z tytułu tego
długu. Minusem jest koszt – minimum 1500 euro w zależności od
liczby wierzycieli.

Etapy procedury oddłużania firmy (PRJ) w Belgii:

1. Diagnostyka problemów firmy.
– Działalność jednoosobowa – osoby fizyczne.
– Spółki – osoby prawne.

2. Decyzja sądu otwierająca procedurę.

3. Zawiadomienie wierzycieli o procedurze PRJ.

4. Określenie kwoty zadłużenia.

5. Zwiększenie rentowności podmiotu.

6. Przygotowanie planu spłat.

7. Wdrożenie wykonania planu.
Plan musi przewidywać spłatę co najmniej 20 proc. wierzytelności
w ciągu 5 lat.
Agnieszka Sità
prawnik TRAMPOLINA ASBL
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OGŁOSZENIA DROBNE
Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres
info@gazetka.be lub SMS-em pod numer 0472 31 44 65.
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

Sprzedam
Sprzedam Opel Antara 2008 r. brek, przebieg 166 tys. km., skrzynia manualna, Full
options, kolor gris, fotele skóra. Motor 2.0
CDTi 4x4 Moc 150 KM. Opel znajduje się w
Brukseli. Cena 5800€, do lekkej negocjacji.
T. 0494 416 964
Sprzedam tanio laptop stan idealny.
T. 0487 439 126
Sprzedam tanio nowy robot kuchenny
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz
bezworkowy. T. 0484 995 220
Sprzedam Nitendo 3DS XL niebieskie + ładowarka + 2 gry, stan jak nowy, cena 110€.
T. 0476 920 819 też via whatsapp

Praca: szukam
Posiadam niepełny tydzień pracy przy
sprzątaniu Szukam pani, która posiada
swoje godziny, aby je połączyć i pracować
tydzień przez tydzień. T. 0048 579 201 894
Halina
Szukam pracy sprzątanie, prasowanie. T.
0465 565 080
Szukam pracy w budownictwie,
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pracowalem przy stanach surowych jako
pomocnik. Nie interesuje mnie praca przy
wykończeniach. Mam założoną działalność
i druk A1. Posiadam auto i prawo jazdy
kat b., niepijacy, niepalący. Pracowity,
sumienny, uczciwy. Szukam pracy z
zakwaterowaniem. Szukam pracy tylko w
Belgii. T. +48518039431, 0497266878
Szukam pracy na budowie
(wykończenia). Belgia/Bruksela.
T. 0497 684 052

Mieszkanie: wynajmę
Mieszkanie do wynajęcia na Laeken, w
okolice metra Pannenhuis, duplex 80m2, 3
piętro, 3 pomieszczenia, 800€ + gwarancja
2 miesiące. T. 0472 787 462
Wynajmę pokój dla kobiety, umeblowany, bez meldunku, dzielnica Uccle. T. 0484
643 166
Do wynajęcia sypialnia zamykana + salon
+ kuchnia + łazienka, bez meldunku. Od 1
lipca, dla kobiety bez nałogów. 300 euro/
mc, 1 mc gwarancji. T. 0465 914 229
Przyjmę kobietę na mieszkanie dzielnica
Kolkelberg koło Bazyliki, metro Simonis,

blok, 1 piętro. T. 32 488 405 345 Grażyna
Kapalewska
Wynajmę pokoje w Maasmechelen dla
osób prywatnych oraz firmy. W zależności
od potrzeb oferujemy pokoje 1, 2 lub 3
osobowe. Dom po remoncie (7 sypialnii),
jest wyposażony w 2 łazienki, 2 toalety,
jadalnię, wspólny duży salon, wyposażona kuchnia, ogród, miejsca parkingowe.
Pokoje są umeblowane, prąd, ogrzewanie
i internet w cenie. Obiekt jest regularnie
sprzątany. Cena juz od 375€ za miesiac za
osobę, plus kaucja 200€. Dom znajduje się
w dobrej lokalizacji, w centrum Maasmechelen, 3 min. drogi od autostrady 314.
W pobliżu znajdują się również sklepy i
punkty usługowe.
Kontakt. T. 0032 468 487 200, też via
whatsapp
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
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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
Szukam pokoju albo apartamentu do
wynajęcia w Laakdal. T. 0456 357 366

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be

@gsmservicebxl

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
Praca przy montażu rusztowań, Bruksela.
T. +48 885 555 245
Podejmiemy współpracę z 2 malarzami
na własnej działalności. Miejsce pracy: Brugia. Termin rozpoczęcia: od zaraz. Zakres
obowiązków: szpachlowanie, szlifowanie,
malowanie lub tapetowanie, lakierowanie drzwi i okien. Oferujemy: atrakcyjna
stawka godzinowa, stałą opiekę polskiego
koordynatora, pomoc w organizacji wyjazdu, czas pracy ok. 45h/tydzień. Wymagania: doświadczenie zawodowe za granicą

minimum 2 lata, znajomość j. angielskiego
umożliwiająca komunikację (min. 1 osoba
w zespole), własna działalność + ważne zaświadczenie A1, prawo jazdy kat. B + własny samochód, samodzielność i motywacja
do pracy. Więcej informacji pod numerem:
+48 692 212 160.
Podejmiemy współpracę z 2 hydraulikami na własnej działalności. Miejsce pracy:
Lille (obok Turnhout). Termin rozpoczęcia:
od zaraz. Zakres obowiązków: bruzdowanie, montaż alpexów, montaż spływów,
montaż wentylacji, montaż ogrzewania (kaloryferów ściennych), biały montaż (zlew /
prysznic / toaleta/ itp), podłączanie kotłów.
Oferujemy: atrakcyjna stawka godzinowa,
stałą opiekę polskiego koordynatora, pomoc w organizacji wyjazdu, czas pracy ok.
45-50 h/tydzień.
Wymagania: doświadczenie zawodowe
za granicą, doświadczenie na zbliżonym
stanowisku min. 2 lata w Belgii lub 4 lata w
Polsce, znajomość j. angielskiego umożliwiająca komunikację, własna działalność
+ ważne zaświadczenie A1, prawo jazdy
kat. B + własny samochód (min. 1 osoba).
Więcej informacji pod numerem: +48 692
212 160.
Poszukujemy doświadczonych pracowników budowlanych do pracy przy produkcji
kontenerów mieszkalnych w wysokim standardzie. Praca w Belgii, okolice Roeselare.
Obowiązki: montaż okien i drzwi, podłogi drewniane, zabudowy mebli, praca z
regipsem, montaż elewacji i elementów
drewnianych, drobne prace wykończeniowe. Wymagania: doświadczenie na
podobnym stanowisku, mobilność, dyspozycyjność do pracy na terenie Belgii - mile
widziany samochód, własna działalność
gospodarcza (lub gotowość założenia), A1,

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)

mile widziana komunikatywna znajomość
języka angielskiego. Oferujemy: atrakcyjne
wynagrodzenie od 19€, możliwość skorzystania z naszego zakwaterowania w pobliżu
projektu, możliwość częstych zjazdów do
Polski, bonusy za polecenie fachowca,
pomoc w formalnościach przy zakładaniu
działalności gospodarczej i zdobyciem
zaświadczeń,
Kontakt tel.; +48 510 926 184 (od pon. do
pt. 8:00-16:30)
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).
Administratorem danych jest Regess Sp. z o.o. z
siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, Bankowa 36.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych, ich poprawiania i usunięcia. Polityka
prywatności dostępna jest na stronie internetowej Regess.
Przesłanie aplikacji na powyższe ogłoszenie jest
równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą i
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) dla belgijskiego klienta poszukuje
pracowników linii produkcyjnej, miejsce
pracy: Puurs. Opis stanowiska: montaż
elementów gumowych w ramach okiennych. Wymagania: znajomość j. angielskiego lub j. niderlandzkiego na poziomie min.
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B1, własne zakwaterowanie w okolicach Puurs, własny dojazd do
pracy. Oferujemy: 13,00€ brutto/h, belgijską umowę, dodatek za
dojazd do pracy. Więcej informacji +48 570 935 868, wszystkie
zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując: produkcja Puurs.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 9154) dla swojego
belgijskiego klienta poszukuje pakowaczy i sortowaczy owoców.
Miejscowość: Meer, Belgia Opis stanowiska: sortowanie, ważenie
i pakowanie owoców egzotycznych na linii produkcyjnej. Wymagania: komunikatywna znajomość języka angielskiego (min. B1),
elastyczność i motywacja do pracy, własne zakwaterowanie w
okolicy Meer i własny transport do pracy, gotowość do wykonywania innych zadań, jeśli jest to wymagane. Oferta: wynagrodzenie –13,15 euro/h brutto, belgijska umowa, praca głównie na
jedną zmianę, dodatek za dojazdy do pracy. Więcej informacji
+48 570 935 868, wszystkie zainteresowane osoby prosimy o
wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując:
pakowanie owoców / Meer.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

Nieruchomości
Sprzedam dom w Siemiatyczach, ok. 220m2 z działka 7 arów,
piwnica na powierzchni, piętro i 2 piętro. Był zamieszkały. Podwórko zagospodarowane, altanka, kaban, pilnie sprzedam. T.
0475 616 654 lub PL + 48 690 585 939
Sprzedam bardzo dobrze ocieplony bliźniak, na działce 525m2,
z garażem (16m2) i strychem (35m2), kuchnia (dębowa krem
patyna), 2 łazienki (jedna z ceramiki włoskiej, druga od designera czeskiego), pokój dzienny (31m2), 4 sypialnie (12m2, 12m2,
14m2 i 14m2). Dom starannie wykończony z materiałami wysokiej jakości ,w stylu tradycyjnym. Ogrzewanie na gaz (podłogowe i
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grzejniki) oraz rekuperacja. Wybudowany według projektu Archon,
dom w Klematisach 12 B. Cena: 165 000€.
T.0048 737 279 014
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 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 000ę.
Wszelkie formalności będą prowadzone przez agencję i notariusza
w Gedinne. T. +32 479 730 767 lub +48 577 551 234

Wiadomości osobiste
Mężczyzna 57 lat szuka drugiej połówki, stały związek.
T. 0466 267 597
Pani 56 lat pozna pana w podobnym wieku, proszę o poważne
oferty. T. 0486 099 601
Jestem mężczyzną, który delikatnie przekroczył 30 lat, wydaje
mi się, że jestem dosyć dobrze poukładany zaradny itp., chciałbym
poznać kobietę w zbliżonym wieku, która wie czego chce i oczekuje od życia. Kontakt na adres e-mail: kowalski7812@wp.pl
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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.

Spotkania AA -Anonimowych
Alkoholików w Antwerpii zapraszamy na
spotkania grup polskojęzycznych AA:
Grupa „Krok po Kroku”
czw. godz. 20.00-22.00,
Grupa „Nadzieja”
sob. godz. 18.00-20.00,
Grupa „Victoria”
niedz. godz. 18.00-20.00
Adres: 2600 Antwerpia, Langebeeldekensstraat 18. Tel.: +32 484 93 11 02
e-mail: antwerpen.aa@gmail.com

GRUPA ANONIMOWYCH
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUKSELI
zaprasza wszystkich, którzy mają problem z
hazardem oraz tych, którzy chcą zweryfikować
czy problem hazardu ich dotyczy.
PRZYJDŹ NA MITINGAH :
Polska Misja Katolicka, rue Jourdan
80, 1060 Saint-Gilles w każdy piątek o
godz.20. Telefon info +32485 869 003

Grupa ACA (DDA /DDD) – Exodus
Wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcje.
Wtorek godz. 20.00, Rue Jourdan 80, 1060 Saint Gilles, E-mail: dda.exodus.bruksela@gmail.com
(w czasie pandemi spotykamy się online, jeżeli chcesz dołączyć prosimy wyślij wiadomość na maila)
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NIEZBĘDNE ADRESY
WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101
Straż pożarna i pogotowie: 100
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26
Dyżur lekarzy: 02 479 18 18 lub
02 513 02 02
Taxi Verts 02 349 49 49,
Taxi Bleus 02 268 00 00
CENTRUM ANTYPRZEMOCOWE
ELLES POUR ELLES/ KOBIETY DLA KOBIET
„PRZEŁAMAĆ CISZĘ”
tel.+32 466 90 17 02
e-mail: epe.bruksela@gmail.com
AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81,
+32 (0)2 739 01 01
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruksela.msz.gov.pl
WYDZIAŁ KONSULARNY
AMBASADY RP W BRUKSELI
Rue des Francs 28
1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:
http://www.e-konsulat.gov.pl
tel. +32 (0)2 780 45 02
fax. +32 (0)2 736 04 64
www.bruksela.msz.gov.pl
tel. alarmowy: +32 (0) 492 727 405
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie
w nagłych wypadkach / zagrożenie życia
(zgon, wypadek, narażenie życia)
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM.J.LELEWELA PRZY AMBASADZIE
RP W BRUKSELI
Adres do korespondencji:
rue du Bemel 29,
1150 Woluwe Saint-Pierre
Siedziba szkoły: Bd de la Woluwe 22-24
1150 Woluwe Saint-Pierre
tel/fax. 02 772 35 80,
sekretariat.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl

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 SZKOLA W SOIGNIES
tel.: (+32) 491 33 49 80
email: dyrektor@szkolasoignies.be
www.szkolasoignies.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, tel. 02 242 56 50
Rue Portaels 24 - 1030 Schaerbeek
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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