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Połowa ludności Unii Europejskiej jest na
dzień dzisiejszy w pełni zaszczepiona przeciwko Covid-19. W sumie jest to 223,8 mln
osób, które otrzymały dwie dawki, pojedynczą dawkę po wyzdrowieniu lub szczepionkę jednodawkową. Z kolei prawie 60%
ludności Unii, czyli 265,9 mln osób, otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki.
Spośród 27 państw członkowskich 13 przekroczyło próg 50% dla pełnych szczepień,
w tym cztery najludniejsze kraje: Hiszpania
(58%), Włochy (54%), Francja (53%) i Niemcy (52%).
Najwięcej zaszczepionej ludności w Unii
jest na Malcie (74%), w Belgii (59%) i Hiszpanii (58%). Zdecydowanie najmniej z kolei
w Bułgarii (14%) i Rumunii (25%).
•••
W ubiegłym roku w Belgii 1046 Polaków
zdecydowało się na przyjęcie belgijskiego
obywatelstwa – wynika z danych Belgijskiego Urzędu Statystycznego Statbel.
W sumie w 2020 r. belgijskie obywatelstwo uzyskało 33,9 tys. obcokrajowców. To
mniej niż w poprzednich latach. W 2019 r.
belgijskie paszporty dostało 40,6 tys. osób
obcego pochodzenia, w 2018 r. 36,2 tys.,
a w 2017 r. 37,4 tys.
Największe grupy „nowych Belgów” stanowiły w 2020 r. osoby pochodzące z Maroka (3,8 tys.), Rumunii (2,1 tys.), Afganistanu (1,5 tys.), Syrii (1,4 tys.) oraz Włoch
(1,2 tys.).
•••
Według badania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) około
28% Europejczyków nie może sobie po-
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zwolić na spędzenie tygodniowego urlopu
poza domem, a liczba ta wzrasta do 60%
w przypadku ubogich pracowników. Jeśli
chodzi o osoby, których dochody znajdują
się poniżej granicy ubóstwa, tj. poniżej 60%
mediany dochodów, sytuacja jest najgorsza
w Grecji, gdzie 88,9% osób zagrożonych
ubóstwem nie może sobie pozwolić na wyjazd na wakacje. Kolejne miejsca zajmują
Rumunia (86,8%), Chorwacja (84,7%), Cypr
(79,2%) i Słowacja (76,1%).
•••
Bruksela znalazła się na 53. miejscu w rankingu najdroższych miast świata na rok 2021,
co oznacza, że podskoczyła aż o 25 miejsc,
z 78. pozycji w 2020 r. Grupa Mercer co roku
przygotowuje ranking 200 najdroższych
miast świata w oparciu o rozmaite czynniki.
Wśród nich najważniejsze są koszty jedzenia oraz rozrywek i transportu, a także cena
wynajmu mieszkania bądź zakupu domu
– wszystko to z perspektywy osoby, która
dopiero przybyła do miasta i chce tam rozpocząć nowe życie.
W tym roku pierwsza dziesiątka najdroższych do życia miast to: 1. Aszchabad (Turkmenistan), 2. Hongkong, 3. Bejrut, 4. Tokio,
5. Zurych, 6. Szanghaj, 7. Singapur, 8. Genewa, 9. Pekin, 10. Berno. Warszawa zajęła 164. pozycję. Z kolei najtańsze na liście
miasta to: Biszkek (Kirgistan), Lusaka (Zambia), Tbilisi (Gruzja), Tunis oraz Brasília.
•••
Surfowanie po internecie jest droższe
w Belgii w porównaniu z innymi krajami
UE – wynika z badania przeprowadzonego
przez stowarzyszenie ochrony konsumen-
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tów Test Achats, w którym przeanalizowano opłaty za internet oraz za pakiety usług
(internet, telewizja, telefon) w ośmiu krajach.
Opłaty za abonament internetowy są w Belgii o 30% wyższe niż w innych krajach. Za
sam internet o prędkości do 100 Mb/s musimy zapłacić od 30 do 40 euro miesięcznie.
W Portugalii najtańsza subskrypcja jest tańsza aż o 87% od analogicznej w Belgii.
W Belgii zapłacimy więcej także za rozmowy telefoniczne i abonament telewizyjny.
Pakiet internetu, telewizji i abonamentu
telefonicznego kosztuje ok. 73 euro, czyli
znacznie więcej niż w krajach UE, gdzie zazwyczaj jest to 45–50 euro. We Francji taki
pakiet kosztuje o 59% mniej niż w Belgii.
Według Test Achats dzieje się tak, ponieważ w Belgii działa jedynie pięciu dostawców, czyli znacznie mniej niż w innych krajach UE, co sprawia, że konkurencja jest
mniejsza.
•••

W pierwszym kwartale 2021 r. za mieszkania i domy w Belgii płacono średnio o 6,7%
więcej niż rok wcześniej (wg Eurostatu).
Średni wzrost cen nieruchomości dla całej Unii Europejskiej wyniósł w pierwszym
kwartale 2021 r. 6,1% w skali roku.
Do największego wzrostu cen nieruchomości doszło w Luksemburgu. W tym kraju
ceny mieszkań i domów były w pierwszym
kwartale 2021 r. aż o 17% wyższe niż rok
wcześniej.
W Polsce z kolei były wyższe o 7,2% niż rok
wcześniej. Także np. w Niemczech (9,4%)
i w Austrii (8,3%) wzrost cen nieruchomości
był większy niż w Belgii.
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WIADOMOŚCI
KRYZYS KLIMATYCZNY – RAPORT
O GLOBALNYM OCIEPLENIU

IPCC opublikował pierwszą z trzech części swojego najnowszego, szóstego z kolei
wielkiego raportu o globalnym ociepleniu.
To potężna metaanaliza przeszło 14 tys.
publikacji naukowych z ostatnich lat,
w której 751 naukowców z kilkudziesięciu
krajów i reprezentanci 195 rządów całego
świata podsumowują wiedzę na temat dotychczasowych zmian klimatu i prognozy
dotyczące ich dalszego przebiegu.
Wysoce prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 30 lat czeka nas wymieranie gatunków, załamanie ekosystemów, szerzenie się chorób, trudne do zniesienia upały
i zalane przez rosnący poziom mórz miasta
– takie wnioski płyną ze szkicu kolejnego
raportu zespołu klimatycznego działającego przy ONZ.
Wcześniejsze modele przewidywały, że
prawdopodobnie nie zobaczymy poważnych
skutków zmian klimatycznych przed 2100 r.
Jednak Światowa Organizacja Meteorologiczna zapowiedziała, iż jest 40-proc. szansa, że przynajmniej w jednym roku do 2026
średnia temperatura przekroczy 1,5-proc.
próg wzrostu.
Według prognoz ekspertów, na skutek postępujących zmian klimatu dziesiątki milionów ludzi może do 2050 r. doświadczyć
chronicznego głodu. Kolejne 130 mln osób
będzie natomiast żyło w skrajnym ubóstwie.
Globalne ocieplenie do 2050 r. dotknie także nadmorskie miasta. Dziesiątki milionów
ludzi jest zagrożonych powodziami i sztormami. Coraz dotkliwiej odczuwamy także
wydłużenie się sezonów pożarowych.
Szkic raportu IPCC zawiera również ostrzeżenie dla ludzkości – o ile życie na Ziemi
po drastycznych zmianach klimatu może
przetrwać, to szanse człowieka na przeżycie czekającego nas wstrząsu klimatycznego są niewielkie.
Według raportu nadal jednak możemy podjąć działania, które pozwolą nam uniknąć
najgorszych scenariuszy i przygotować się
na skutki zmian klimatu, którym już nie jesteśmy w stanie zapobiec. Powinniśmy się
skupić przede wszystkim na ochronie i odbudowie ekosystemów takich jak lasy, łąki
trawy morskiej czy bagna słodkowodne.
Autorzy raportu radzą również przejście na
dietę roślinną. Miałoby to doprowadzić do
redukcji emisji związanych z produkcją żywności nawet o 70 proc. do 2050 r.
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Poprzedni raport IPCC z 2018 r. wskazywał,
że świat ma czas do 2030 r., by powstrzymać katastrofalne zmiany klimatyczne.

BELGIA: PODWYŻKI PŁAC
MINIMALNYCH
W czerwcu br. belgijscy liderzy związków zawodowych porozumieli się z organizacjami
pracodawców w kwestii podwyżek płac minimalnych. Na wynegocjowane warunki zgodzili się również członkowie związków. Oznacza to, że szanse na wprowadzenie w życie
zapisów porozumienia bardzo wzrosły.
Wypracowany kompromis zakłada o m.in.
stopniowe podwyższanie płacy minimalnej.
W tej chwili płaca minimalna brutto w Belgii wynosi 1625,72 euro miesięcznie (przy
38-godzinnym tygodniu pracy). W kwietniu przyszłego roku ma się ona zwiększyć
o maksymalnie 75 euro i wynosić nieco
ponad 1700 euro. Jedynie 10 proc. tej podwyżki mają pochłonąć podatki i składki;
pracownicy z płacą minimalną mają więc
zyskać około 68 euro „na rękę” miesięcznie.
Do kolejnych podwyżek płacy minimalnej ma
dojść w 2024 i 2026 r. W obu przypadkach
płace minimalne mają się zwiększyć po około
50 euro netto. Aby zrekompensować pracodawcom wyższe wydatki na wynagrodzenia
minimalne, rząd ma wprowadzić korzystne
dla nich zmiany w systemie podatkowym.
W 2028 r. dojść może do kolejnej podwyżki płacy minimalnej. Będzie to jednak zależało od tego, jak ocenione zostaną efekty
poprzednich podwyżek, poinformował
portal vrt.be.

BRUKSELA: BILET SZKOLNY
STIB ZA 12 EURO
Od 1 lipca uczniowie mogą wykupić roczny
abonament STIB za 12 zamiast 50 euro. Ma
to na celu zwiększenie dostępu do transportu publicznego i zachęcenie młodych ludzi
do częstszego korzystania z niego. Decyzję
podjął rząd Regionu Stołecznego Brukseli.
Dotyczy ona wszystkich uczniów w wieku od
12 do 24 lat. Dana rodzina zapłaci 12 euro za
bilet dla pierwszego i drugiego dziecka, a bilety dla kolejnych dzieci będą bezpłatne.
Od 1 lutego 2022 r. z taryfy ulgowej będą mogły korzystać również młode osoby w wieku
od 18 do 24 lat, które nie są studentami, pod
warunkiem że są mieszkańcami Brukseli.
Cena abonamentu szkolnego BRUPASS,
który umożliwia dostęp do sieci STIB (z wyjątkiem połączeń na lotnisko), a także do

sieci De Lijn, TEC i SNCB w strefie BRUPASS, również zostanie obniżona – z 90 do
52 euro za pierwsze i drugie dziecko. Dla
trzeciego i kolejnych dzieci cena pozostanie niezmieniona i wyniesie 40 euro.

TALIBOWIE ZAJĘLI AFGANISTAN
W ciągu kilku ostatnich tygodni toczący od lat
wojnę domową talibowie błyskawicznie opanowali ogromną część Afganistanu. 15 sierpnia br. wkroczyli do stolicy kraju, Kabulu, z którego uciekł prezydent Aszraf Ghani.
Ofensywa talibów zbiegła się w czasie z ostatecznym wycofywaniem wojsk NATO i ich sojuszników, obecnych w Afganistanie od 2001 r.
Prezydent USA Donald Trump zawarł w lutym
2020 r. porozumienie z talibami zakładające
wyjście jego wojsk z Afganistanu do maja 2021 r.
Następca Trumpa, Joe Biden, podtrzymał tę decyzję, opóźniając ją jedynie o kilka miesięcy.
Po przejęcia Kabulu talibowie zorganizowali
konferencję prasową. Ich rzecznik Zabihullah
Mudżahid podkreślił, że sunniccy fundamentaliści nie chcą w Afganistanie „żadnych wewnętrznych czy zewnętrznych wrogów”. Zapewnił, że nikt nie będzie mógł wykorzystywać
Afganistanu do ataków na jakiekolwiek miejsce
na świecie. – Chciałbym zapewnić społeczność
międzynarodową, w tym Stany Zjednoczone,
że nikt nie zostanie skrzywdzony – tłumaczył
Mudżahid. Nadal nie został wskazany nowy lider Afganistanu oraz forma rządów.

POLSKA: SEJM PRZYJĄŁ LEX TVN
11 sierpnia Sejm przyjął projekt lex TVN.
Nowelizacja ustawy ma zmienić zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów
z udziałem kapitału zagranicznego. Według
projektu koncesję na rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych może
uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od
osoby zagranicznej spoza EOG. Nowa ustawa
uderzy w jedno tylko medium: TVN. Jego właściciel, amerykański koncern Discovery, posiada większościowy pakiet akcji.
PiS przegrało głosowanie ws. przełożenia obrad na 2 września, jednak grupa 30 posłów
złożyła wniosek o reasumpcję. Sejm następnie odrzucił w powtórzonym głosowaniu
wniosek o odroczenie posiedzenia i zostało
ono wznowione przy głośnym sprzeciwie
opozycji. Sejm przegłosował tzw. lex TVN: za
było 228 posłów, przez 216, a 10 się wstrzymało. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji trafi teraz do Senatu.

BELGIA

KORONAWIRUS

DECYZJE SIERPNIOWEGO KOMITETU KONSULTACYJNEGO:
Premier Alexander de Croo przedstawił
złagodzenia obostrzeń. Czwarta faza,
uzależniona od zaszczepienia 70% dorosłej populacji, zacznie obowiązywać
1 września.
WAŻNE – złagodzenia wejdą w życie
w Walonii i Flandrii, ale nie w regionie
Brukseli, ponieważ ilość szczepień
w Brukseli jest zbyt mała.

Procent ludności
w pełni zaszczepionej
w każdym regionie:
• Bruksela – 60%

Zniesiony zostaje również obowiązek
zapewnienia samych miejsc siedzących.
Zachowany jest jednak obowiązek noszenia maski podczas przemieszczania
się w restauracji, barze itp.

tych i ponad 400 widzów na zewnątrz od
1 września można korzystać z Covid Safe
Ticket. Tylko w tym przypadku obowiązki
dotyczące maski i dystansu społecznego
zostaną zniesione.

KULT I CEREMONIE

NOSZENIE MASKI

Ograniczenia dla miejsc kultu, w tym dotyczące liczby osób, zostały zniesione.
Dotyczy to również ślubów cywilnych,
pogrzebów i przyjęć komunijnych. Pozostaje jednak obowiązek noszenia maski.
Dotyczy to także stowarzyszeń filozoficzno-religijnych oferujących wsparcie moralne, indywidualne lub wizyty grupowe.

Noszenie maski pozostaje obowiązkowe w różnych sytuacjach podobnie jak
dotychczas, z wyjątkiem dzieci poniżej
12 r.ż. włącznie, czyli: w transporcie
publicznym, na dworcach, w sklepach
i centrach handlowych, podczas przemieszczania się w placówkach horeca, na występach teatralnych, targach,
w audytoriach, miejscach kultu, sądach,
bibliotekach i na imprezach. W ruchliwych miejscach, takich jak ulice handlowe oraz coroczne targi i jarmarki,
noszenie maski pozostaje obowiązkowe,
zgodnie z ustaleniami właściwych władz
lokalnych.

• Flandria – 88%

IMPREZY

• Walonia – 77%

Zniesione zostają ograniczenia dotyczące imprez z udziałem mniej niż 200 widzów w pomieszczeniach zamkniętych
i mniej niż 400 widzów na otwartej przestrzeni, chyba że właściwy organ lokalny
postanowi inaczej.

PRYWATNA BAŃKA
Od 1 września nie będzie więcej ograniczeń ani w domu, ani w zakwaterowaniu turystycznym. To powrót do sytuacji
sprzed pandemii.

SEKTOR HORECA
Również w sektorze horeca (hotele, restauracje, kawiarnie) obostrzenia zostały zniesione. Nie będzie już żadnych
ograniczeń w zakresie godzin otwarcia
i zamknięcia, liczby osób przy stole, odległości między grupami przy stołach czy
ograniczeń podczas obsługi przy barze.

DYSKOTEKI
Kluby nocne i dyskoteki mogą zostać
ponownie otwarte 1 października, po
opracowaniu bardziej precyzyjnych protokołów.

WYDARZENIA I TZW. COVID SAFE
TICKET
W przypadku imprez z udziałem ponad
200 widzów w pomieszczeniach zamknię-

KORONAWIRUS: OBJAWY U OSÓB ZASZCZEPIONYCH
Chociaż szczepionki zapewniają skuteczną ochronę przed koronawirusem, nie
są one w 100% skuteczne. Obecnie wydaje się, że istnieje różnica w objawach
zgłaszanych przez osoby, które zostały
zaszczepione, i przez te, które nie są zaszczepione.

• U osób, które nie zostały zaszczepione, pięć najczęstszych objawów to
ból głowy, ból gardła, katar, gorączka
i uporczywy kaszel. Odpowiadają one
objawom wariantu Delta, który stał się
szczepem dominującym w Wlk. Brytanii
(a także w Belgii).

SZCZEPIENIA BEZ UMÓWIENIA W BRUKSELI
W Brukseli od 30 sierpnia istnieje możliwość zaszczepienia się bez umówienia na parkingach dużych sklepów handlowych: Carrefour Evere i Auderghem pon. – pt., Action Molenbeek i Anderlecht pon. – czw. co 2 tyg., Primark Ixelles śr. – pt., Ikea Anderlecht pt. – sob.
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Od 1 września noszenie maski nie będzie już wymagane w ogólnodostępnych miejscach w firmach, urzędach publicznych lub stowarzyszeniach, a także
w sektorze kultury, festynów, sportu,
w przypadku prywatnych imprez i przyjęć dla mniej niż 200 osób wewnątrz
i 400 osób na zewnątrz, chyba że władze
lokalne postanowią inaczej.
• U osób, które otrzymały jedną dawkę szczepionki, najczęstsze objawy to
ból głowy, katar, ból gardła, kichanie
i uporczywy kaszel. Nie tylko zmieniła
się kolejność, ale gorączka nie jest już
w pierwszej piątce i została zastąpiona
przez nowy objaw: kichanie.
• Osoby, które zostały w pełni zaszczepione, zgłaszają obecnie najczęściej bóle
głowy, katar, kichanie, ból gardła i utratę
węchu. Ponownie, kolejność jest inna.
I tym razem z listy zniknęła nie tylko gorączka, ale i uporczywy kaszel. Ponownie
pojawia się utrata węchu, która jest objawem pierwotnego szczepu koronawirusa.

W lipcu doszło w Europie do wielu powodzi, które
zaniepokoiły cały świat zatrważającym tempem oraz
katastrofalnymi skutkami. Jednocześnie w różnych
zakątkach globu odnotowywano inne ekstremalne
zjawiska pogodowe, które – nawet jeśli wcześniej
się zdarzały – to nigdy z taką częstotliwością i siłą.
Bez wątpienia ta kumulacja katastrof naturalnych
nie jest przypadkowa – stanowi efekt zmian klimatu,
które zachodzą na całej planecie w dużej mierze
wskutek działań człowieka. Niestety dramatyczne
sceny podobne do tych z lipcowych powodzi mogą
towarzyszyć ludzkości w nadchodzących dekadach
wyjątkowo często.

Rzeki z impetem wdzierające się w centra miast, płynące ulicami, woda dostająca się do budynków mieszkalnych. Płynące
z nurtem auta, dryfujące sprzęty, uwięzieni ludzie wyglądający
z wyższych pięter domów. Pojazdy lokalnej pomocy brodzące
w wodzie, ratownicy i strażacy ściągający na drabinach przez
okna i z dachów uwięzionych w mieszkaniach ludzi. Krzyki pełne strachu, trwogi, niedowierzania. Setki ofiar i zaginionych,
tysiące zniszczonych domów, uszkodzone mosty, całkowicie
zniszczone drogi i tory kolejowe.
W to, jak wyglądała powódź, która dotknęła Europę Zachodnią, trudno uwierzyć. Wskutek gwałtownych nawałnic i ekstremalnie wysokich opadów deszczu (nawet do 200 l/m2 w ciągu
kilku godzin) woda nie zdążyła wsiąknąć w ziemię ani spłynąć,
więc zalewała wszystko, co znalazło się na jej drodze. W tak
zawrotnym tempie, że ludzie nie zdążyli się ewakuować, często
nie słyszeli nawet ostrzegających syren. Setki z nich ta nagła
fala zastała w ruchu, co dla wielu oznaczało wyrok śmierci. Pod
koniec lipca było ponad dwieście ofiar śmiertelnych. Kilkaset
osób nadal uważanych jest za zaginione.

Najmocniej żywioł uderzył w Niemcy, Belgię i Holandię. Tam
ludzie mieszkający na terenach zalewowych często nie mieli
żadnych szans. Stracili zdrowie, mienie i grunt pod nogami, któ-
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rego nie przywrócą lata odbudowy.
Z powodziami walczyły też Austria
i Szwajcaria; w Polsce doszło do lokalnych incydentalnych podtopień.
Najwięcej ofiar, a także najwięcej
szkód materialnych odnotowano
w Niemczech – w Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie.
Te regiony dodatkowo borykać się
mogą także przez długi czas z dostępem do wody pitnej. W wielu miejscowościach zaobserwowano jej
znaczne zanieczyszczenie przez ropę
naftową czy olej napędowy, dlatego
tysiące mieszkańców mogą być pozbawieni wody. Paradoks tej powodzi
objawia się również w tym zestawieniu – ogromne ilości wody sprowokowały deficyt wody. To niestety czarna
ekologiczna wróżba dla całego świata
na nadchodzące dekady.
Katastrofy, która przydarzyła się
w Niemczech, Belgii i Holandii, nie
dało się przewidzieć. Powodzie
błyskawiczne odznaczają się nieprzewidywalnością, a ich skutki
– jak podczas lipcowego drama-

tu – są trudne do wyobrażenia. Podobne zjawiska zdarzały
się w przeszłości, ale nigdy w takiej skali i z takim impetem.
W Niemczech pierwsza powódź stulecia była w 1993 r., druga
w 1995 r., trzecia w 2021 r. W najbliższych latach należy się
spodziewać raczej intensyfikacji takich zjawisk (w tym towarzyszących im okresów susz), bo odpowiedzialność za zaistniałą sytuację leży niestety po stronie nieodwracalnych zmian
klimatu. Oczywiście zagospodarowanie przestrzenne terenu,
likwidacja lokalnych ekosystemów, karczowanie przestrzeni
zielonych oraz wszechobecny beton nie będą sprzyjać poprawie sytuacji. Nieumiejętne korzystanie z zasobów wodnych,
w tym pozbycie się w krajobrazie terenów zielonych, zalesionych, pól, łąk, terenów zalewowych, a nawet bagien i torfowisk jest jedną z bezpośrednich przyczyn katastrof w stylu
powodzi błyskawicznych. Dawniej ludzie mieli świadomość,
że na terenach zalewowych nie można budować, że chronią
one poprzedzające je miasta i wioski, że są niezbędne, by zapewnić podstawowe bezpieczeństwo.

Patrząc na liczne katastrofy naturalne z ostatnich miesięcy,
nie można oprzeć się wrażeniu, że świat nie tylko się zmienia, ale uderza z całą siłą w człowieka i jego moc sprawczą
do zmian. Pożary, które trawiły Syberię czy Amerykę, temperatury dochodzące do 50 st. Celsjusza w Kanadzie, powodzie o niespotykanej skali w Europie, coraz liczniejsze lokalne
trąby powietrzne oraz gwałtowne nawałnice i burze to tylko
niektóre wydarzenia, które były pośrednim lub bezpośrednim
skutkiem działalności człowieka.
Emitujemy nadal zbyt dużo CO2 do atmosfery. Podgrzewamy
atmosferę, lodowce topnieją, podnosi się poziom wody w oceanach, zmieniają się prądy morskie, zmieniają się stałe zjawiska pogodowe, w końcu – cały klimat. Od intensywności zmian
zależy tak wiele, że strach na głos wypowiadać potencjalne
zagrożenia: zanikanie gatunków, które jest raczej nieuchronne
i obejmie zapewne 99 proc. wszystkich żywych organizmów,
ilość terenów na Ziemi, które faktycznie zostaną zalane, pogarszająca się jakość powietrza, utrudniony dostęp do wody pitnej
lub jej całkowity brak…
Czarnowidzący naukowcy często alarmują, że już jest za późno
i nie ma drogi odwrotu od katastrofy klimatycznej, od kolejnego
– prawdopodobnie największego w historii planety – wymierania
gatunków. Planeta mści się za nasze żądze, nasz popyt na więcej
bez względu na koszty. Czy można ją jeszcze przebłagać?

Większość badaczy klimatu daje jeszcze na szczęście szansę Ziemi
i wzywa do jak najszybszego porzucenia emisyjnej ścieżki rozwoju na rzecz energii odnawialnej. Zalecany byłby powrót do wręcz
ascetycznych wzorców życia, w których konsumpcja i emisyjność
ograniczone są do minimum. Ten model oczywiście w świecie
XXI w. się nie spełni, ale wiele krajów prędzej czy później obierze
kilka dróg dążących do niego.
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Niezależnie jednak od wybranych
ścieżek ekologicznych większość
państw świata musi zacząć prognozować nieprzewidziane zjawiska
i tworzyć struktury odpowiednio
na nie reagujące. To nie tylko strażacy i ratownicy, to nie tylko sprzęt,
ale i inwestycje w infrastrukturę,
w edukację ludności, tworzenie funduszy zapomogowych i odpowiednio wyszkolonych specjalistów, którzy będą umieli zarządzać kryzysem
i poszukiwać z niego ucieczki. Prócz
ogromnej pracy na rzecz ekologii,
którą powinien odrobić cały świat
bez wyjątków w prawie każdej dziedzinie życia gospodarczo-społecznego, takie filary pomocy w walce
z żywiołami muszą powoli zacząć
prężnie funkcjonować, by uprzedzać katastrofy. By dało się w trakcie inicjacji zjawiska klimatycznego
minimalizować straty finansowe
oraz ograniczać liczbę ofiar.
Ci, którzy twierdzą, że zmian klimatu nie ma, powinni się przyjrzeć
światu z trochę szerszego obiektywu. Żywioły nie są wyjątkowym incydentem gdzieś na końcu świata,
ale częścią codzienności większości
społeczeństw. I to niestety także
tutaj – jeśli jeszcze nie teraz, to już
bardzo niedługo. Lipcowe powodzie
pokazały, że człowiek niewiele znaczy wobec kaprysów natury i nawet
w najbardziej zaawansowanych
gospodarczo krajach mogą one
zdruzgotać stabilny przecież system
w zaledwie chwilę.
Ewelina Wolna-Olczak
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Myśląc o luksusowym samolocie,
widzimy Concorde’a, o luksusowym
statku – Titanica, a o pociągu –
zawsze Orient Express. Najbardziej
luksusowy skład na świecie,
kursujący między Paryżem
a Konstantynopolem (dzisiejszy
Stambuł), po raz pierwszy wyjechał
na tory w roku 1883. Ale „król
pociągów” nadal ekscytuje Europę.

Zaczęło się od wizji Georges’a Nagelmackersa, syna prominentnego belgijskiego bankiera. W 1865 roku wymyślił on sobie pociąg
snujący się niespiesznie przez Europę, kuszący swoim luksusem najróżniejsze elity i największe ówczesne sławy. Po powrocie ze Stanów Georges postanowił zrealizować swój
plan. Po licznych niepowodzeniach i tarapatach finansowych ostatecznie stworzył linię
kolejową pomiędzy Paryżem a Stambułem.
Ówczesna prasa nazwała ją „orient express”,
co Nagelmackers postanowił wykorzystać
i oficjalnie nazwał tak swoje przedsięwzięcie.
Początkowo pociąg łączył Paryż z Azją, ale
z czasem na trasie pojawiły się inne miasta:
Wenecja, Ateny, Budapeszt, Wiedeń czy
Mediolan, a od roku 1930 (z przerwą w czasie wojny) także Londyn. Przez lata zmieniały się trasy pociągu i liczba wagonów
(mogło ich być nawet czterdzieści!). Nigdy
jednak nie zmienił się jego status, wygląd
i cennik. Podróżowanie Orient Expressem
stało się symbolem wysokiego statusu
społecznego i każdy, kto wtedy w Europie
szczycił się jakąkolwiek fortuną, „musiał”
wykupić przejazd tym pociągiem.

W Ameryce Północnej próbowano uruchomić luksusowe trasy American Orient
Express, którymi podążała replika europejskiej legendy od 1989 do 2008 roku. Na
Starym Kontynencie Orient Express przestał
kursować rok później, a jego spadkobiercy
właściwie do dziś poszukują oryginalnych
wagonów, które znajdują w muzeach, prywatnych ogrodach i na bocznicach kolejowych na całym świecie.

Oficjalna trasa przejazdu legendarnego
składu nigdy nie obejmowała Polski. Ale
z czasem zaczęły powstawać najróżniejsze
firmy, które niemal w każdym zakątku Europy chciały mieć coś wspólnego z Orient
Expressem i oferowały swoim klientom
przepych na torach pod oryginalną nazwą. W 1988 roku pociąg jechał z Paryża
do Hong Kongu trasą przez Białą Podlaską
i Terespol. Wydzierżawiony został przez rosyjską spółkę Orient Express, która potem
otworzyła połączenia do Władywostoku
i Pekinu. Po dwunastu latach spółka miała zwrócić pociąg jego właścicielowi. Nie

Podróżowanie
Orient Expressem
stało się symbolem
wysokiego statusu
społecznego.

wiadomo dlaczego, ale trzynaście wagonów Orient Expressu trafiło na dziesięć lat
na bocznicę w Małaszewiczach w gminie
Terespol. Nikt się nimi nie interesował.
Skład niszczał, rdzewiał i był regularnie
rozkradany. Jak mówił wtedy naczelnik
sekcji napraw wagonów, Sławomir Denicki:
„Byłem w kilku wagonach. W jednym stał
fortepian. Widziałem przepych, bogactwo,
wiele ozdób mosiężnych, miedzianych i pozłacanych. To było po prostu cudo”.
Z czasem pojawili się łowcy skarbów i złomiarze. Ostatecznie wagony zostały odtransportowane do Francji, choć do dziś operacja
ta owiana jest tajemnicą. Ale Orient Express

Po raz pierwszy
wyjechał na tory
w roku 1883.

pojawił się w Polsce także w roku 2007. Podczas podróży z Wenecji do Pragi legendarny
pociąg zajechał też do Krakowa, a potem
ruszył na północ, do Warszawy i Malborka.

Ostatni oryginalny Orient Express wyjechał
w trasę 14 grudnia 2009 roku. Zdecydowano wówczas, że ekspansja sieci kolejowych
w Europie i rozwój tanich linii lotniczych
stwarzają zbyt wielką konkurencję dla regularnych podróży legendarnym pociągiem.
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W roku 1883 bilet na podróż Orient Expressem kosztował 700 złotych franków, czyli
równowartość około 6000 euro. Dzisiaj cena
biletu może sięgnąć nawet 63 000 euro za
osobę, w zależności od rodzaju, długości
i standardu podróży. Najwięcej płaci się
rzecz jasna za najdłuższą, nawet tygodniową podróż i towarzyszące jej prywatne zakwaterowanie, własną łazienkę w przedziale, najlepsze dania serwowane cały dzień,
obsługę pociągu gotową spełnić każdą zachciankę 24 godziny na dobę, jak również
przewodników po historycznych miejscach,
w których na trasie zatrzymuje się pociąg.
Oczywiście spadkobiercy Orient Expressu
oferują też tańsze, znacznie krótsze i bardziej okrojone formy podróży. Te największą
popularnością cieszą się w Wielkiej Brytanii, a podczas takiej jednodniowej wycieczki wszyscy chętni mogą liczyć na niedzielny
lunch albo popołudniowy posiłek, czyli odpowiednik naszego obiadu. Bilety na taką
wyprawę kosztują około 570 euro.

Na każdej sławie można zarobić gigantyczne
pieniądze. Tak jest też w przypadku Orient
Expressu. I nie chodzi wyłącznie o książki,
filmy czy wycieczki. Skoro Agatha Christie
rozsławiła pociąg powieścią „Morderstwo
w Orient Expressie”, to dlaczego nie podążać jej śladami i nie organizować tematycznych podróży z morderstwem w tle? Jedną
z firm, które organizują tego typu atrakcje,
jest Ariodante. Pierwszą z takich „podróży
w czasie” – do roku 1920 – zorganizowano
w styczniu ubiegłego roku. Kolejna planowana jest na wiosnę 2022 roku. Wszyscy
chętni, ubrani w stroje z epoki, będą mogli
przejechać z Paryża do Nicei, wcielając się
po drodze w legendarnego Herkulesa Poirot i rozwiązując zagadkowe morderstwo.
Będą mieć na to dwanaście godzin. W trakcie wycieczki na pasażerów czekać będą
także posiłki, szampan i... aktorzy, którzy
wcielą się w pasażerów i obsługę pociągu,
a ich zadaniem będzie pomagać lub przeszkadzać w rozwiązaniu mrocznej zagadki.

Oczywiście każdy chętny musi się liczyć
z kosztami – 10 380 dolarów za osobę. Za
dodatkowe 3916 dolarów można dokupić też wersję VIP, czyli prywatną wizytę
u jednego z francuskich projektantów pracujących dla telewizji i teatru, przymiarkę
kostiumu z lat 20. ubiegłego stulecia, wizytę u stylisty i fryzjera, a także przejazd
z hotelu na dworzec kolejowy odrestaurowaną limuzyną z 1920 roku. Ale to oczywiście nie wszystko. Za dodatkowe 9000 dolarów za dwie osoby chętni mogą zarezerwować nocleg w Paryżu i dwa w Nicei
w jednym z hoteli, które nawiązują swoją
estetyką do minionej epoki. Powrót do
Paryża już na własną rękę.

Pierwsza osoba, która przychodzi na myśl
w przypadku Orient Expressu, to oczywiście
Agatha Christie. To właśnie ona w 1934 roku
rozsławiła pociąg w książce „Morderstwo
w Orient Expressie”. Po raz pierwszy jej powieść ukazała się w odcinkach rok wcześniej
na łamach amerykańskiej gazety „Saturday
Evening Post” pod tytułem „Morderstwo
w pociągu do Calais”. Na treść książki złożyły się dwa fakty. Pierwszy to tak zwana
„sprawa Lindbergha” – porwanie niemal
dwuletniego syna amerykańskiego lotnika
Charlesa Lindbergha. Mimo tego, że zażądany okup w wysokości 50 000 dolarów został zapłacony, dziecko znaleziono martwe
8 km od rodzinnego domu. Kolejnym zdarzeniem, które wpłynęło na powstanie powieści, był przymusowy postój Orient Expressu
w 1929 roku niedaleko tureckiego miasta
Çerkezköy, gdzie w wyniku wyjątkowo ciężkiej śnieżycy pociąg został unieruchomiony
na sześć dni. Tamtejszą atmosferę doskonale oddaje najnowszy film z 2017 roku
z udziałem największych gwiazd kina, takich
jak Kenneth Branagh, Judi Dench, Penelope
Cruz, Johnny Depp, Derek Jacobi, Michelle
Pfeiffer czy Olivia Colman. Sama pisarka,
która kilkakrotnie korzystała z usług legendarnego pociągu, w 1931 roku utknęła
w nim podczas podróży ze względu na powodzie i ulewy, które podmyły tory.

Dziś po Europie kursują składy pod nazwą
Venice Simplon Orient-Express (VSOE).
Natomiast w Wielkiej Brytanii historyczne pociągi obsługuje firma Pullman. Nie
zmienia to faktu, że wagony są dokładnie
takie same, z wyjątkiem sypialnych. Tych
na Wyspach nie ma, bo nie istnieje taka
potrzeba. W przypadku tras europejskich
Pullman przewozi pasażerów ze stacji
London Victoria do Folkestone. Wszyscy
przesiadają się do autokarów, które wjeżdżają na pokład pociągu transportującego je tunelem pod kanałem La Manche
do francuskiego Calais. Tam na turystów
czeka VSOE i rozpoczyna się druga część
wycieczki. Historyczny pociąg kursuje
po Europie sześć dni. Pasażerowie mogą
więc liczyć na wyjątkowe doznania w kilku krajach na trasie przejazdu, ale też na
spokojne i luksusowe noce.
Do nocnych tras wraca obecnie coraz więcej przewoźników. Turyści chętnie wybierają tę formę podróży. Rzecz jasna w przypadku firm mniej sławnych niż Orient Express
w grę wchodzą znacznie niższe koszty. Pojawiają się też nowe firmy kolejowe, niektóre
na bazie tak popularnych dzisiaj start-upów,
jak choćby Midnight Trains. Właściciele firmy chcą zgromadzić wystarczające fundusze, aby od grudnia 2024 roku móc oferować podróżnym „hotel na torach” łączący
Paryż z Edynburgiem, Rzymem, Madrytem,
Berlinem i Kopenhagą. W planach jest także
połączenie z Wenecją.
Coraz częściej najróżniejsze przedsiębiorstwa
stawiają na ekologię. Skoro są już ekologiczne samochody i niewielkie awionetki, warto przypomnieć, że to kolej jest najbardziej
przyjazna środowisku. „Trzeba by 23 razy
przejechać naszym pociągiem trasę Paryż-Rzym, żeby zanieczyścić środowisko tak,
jak jedna podróż samolotem na tej samej
trasie” – czytamy na stronie start-upu Midnight Trains. Firma chce, by luksus był na
wyciągnięcie ręki, i zapewnia, że ceny biletów będą zbliżone do tych, które już oferuje SNCF. Niezależnie od standardu, kosztów
i zapewnianych atrakcji, wszystko zależeć
będzie wyłącznie od tego, czy potencjalni
klienci zechcą wydać pieniądze.

Filip Cuprych
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Niemniej postanowiono, że pociąg będzie
kursować po krótszych trasach – lub dłuższych, czarterowanych, jako legenda, ciekawostka, współczesny luksus albo po prostu
kawał kolejowej historii. Nieco później firma Venice-Simplon Orient Express (VSOE)
postanowiła odnaleźć, wykupić i odrestaurować wagony oryginalnych składów i użyć
ich w swojej ofercie turystycznej.

Żyjemy w epoce
jedzeniowego dobrobytu, czyli powszechnego, a często i nadmiernego
dostępu do wszelkiego rodzaju żywności – przynajmniej
w Europie i w krajach
zachodnich. W efekcie
rośnie liczba osób z nadwagą i bardzo otyłych.
Z drugiej strony istnieje
presja, by wyglądać szczupło i zdrowo. Ostatni rok
pandemii sprawił, że nawet
osoby do tej pory niemające problemu z figurą nabrały
ciała. Stąd chęć znalezienia
diety, która pomoże schudnąć
i wrócić do formy.

doprawione chipsy i słodkie napoje niż
naturalne, ale dość charakterystyczne
w smaku brokuły czy jeżyny. Dlatego
też wdraża się ogólnoeuropejskie
programy, żeby zachęcić młodych
rodziców i ich dzieci do spożywania większej ilości owoców
i warzyw.

Oczywiste i rekomendowane od wielu lat
jest spożywanie owoców i warzyw. Zaleca
się jedzenie od 400 do 800 g produktów roślinnych codziennie. Belgia znajduje się na
piątym miejscu w klasyfikacji krajów europejskich z wynikiem 499 g. Niestety ta liczba maleje, a w Walonii jest o wiele niższa
niż we Flandrii. Co ciekawe, najmniej owoców i warzyw konsumowanych jest w rodzinach z małymi dziećmi. Na taki stan rzeczy
wpływa kilka czynników. Taka żywność wymaga delikatnego transportowania i szybko
się psuje, a przy tym często nie wiadomo,
jakie potrawy przyrządzić z danych produktów. Dzieci nie znają lub nie lubią smaku
wielu owoców i warzyw, a nauczone jeść
żywność przetworzoną, wybierają mocno
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Wybór diety może przyprawiać o istny zawrót głowy.
Jeszcze niedawno popularna
była dieta Dukana i dra Atkinsa. Są więc tacy, którzy zaufają medycynie i wybiorą dietę
polecaną przez sławnego lekarza. Obecnie na topie są takie
diety, jak DASH czy fleksitariańska.
Kolejne zastępy osób zaczynają je
stosować, by zgubić zbędne kilogramy
i polepszyć stan swojego zdrowia. Wciąż
pojawiają się „nowe” diety i nadzieja, że
tym razem na pewno uda się schudnąć.
Można dobierać produkty pod grupę krwi
lub stan zdrowia. W dzisiejszym świecie
duże znaczenia ma też to, jakie diety stosują znali sportowcy albo artyści. Gdy Novak
Djokovic przyznaje się do stosowania diety
bezglutenowej, rzesze jego fanów i sympatyków sportu zaczynają go naśladować –
skoro on jest w stanie wygrywać i świetnie
wygląda, to znaczy, że taka dieta jest właściwa. Słynna piosenkarka Adele schudła
o kilkadziesiąt kilogramów na diecie sirtfood
– dla osoby z pokaźną nadwagą może to być
zachęta, żeby ją naśladować. Inni wybiorą
dietę, w której znajduje się produkt mający
w cudowny sposób pozbawić zbędnych kilogramów, jest więc ostatnio mowa o wodzie
z cytryną lub occie jabłkowym.

Niestety sama dieta często nie wystarcza.
Owszem, w trakcie jej stosowania gubi się
kilogramy oraz osiąga wymarzoną sylwetkę,
ale według obliczeń lekarzy dietetyków po
roku od zaprzestania diety aż 80 proc. osób
powraca do poprzedniej wagi, a nawet zyskuje jeszcze dodatkowe kilogramy. Im bardziej restrykcyjna była dieta, tym większy
efekt jo-jo. Organizm nie może żyć długo
„na głodzie”. Poza tym chudnięcie to bardzo
skomplikowany proces, w którym wielką
rolę odgrywa nauka radzenia sobie z emo-

cjami i stresem. Bo jedzeniem nie tylko zaspokajamy fizyczny głód. Bardzo często jest
to sposób na odreagowanie jakiejś przykrej
sytuacji lub pocieszenie w smutku. Teoretycznie więc nie powinniśmy jeść, ale jemy,
by osiągnąć stan odprężenia. Także nasz organizm nie lubi być głodny – przez tysiące lat
zaprogramowany został tak, by w przypadku,
gdy zostaje pozbawiony żywności, kumulować tłuszcz na zapas, zaś mózg daje sygnał
zmysłom, by „poszukiwały” pożywienia.
Nie wystarczy więc nie jeść, by schudnąć.
Potrzebna jest taka dieta, która pozwoli
sięgnąć do zapasów zgromadzonych przez
organizm i je spalić, a także oczyścić ciało
z toksyn. Inaczej zawsze pojawi się efekt
jo-jo. A to wcale niełatwe zadanie. Dlatego
też współczesna medycyna stara się odkryć
mechanizmy pozwalające zrozumieć proces
tycia. W tym celu obserwuje się dobowy
rytm pracy organizmu. Wynika z niego, że
nie powinno jeść się w nocy, bo to przyczynia się do nadwagi. Jeśli ktoś zjada śniadanie o 8.00 rano, to ostatni posiłek powinien
zjeść przed 20.00, tak aby dać organizmowi
10–12 godzin odpoczynku od spożywania
pokarmów. A przecież osoby pracujące
w nocy często sięgają po produkty z dużą
zawartością cukru i tłuszczu.

Spośród wszystkich diet właśnie śródziemnomorska cieszy się sławą tej, która pozwala zgubić zbędne kilogramy bez efektu
jo-jo oraz zachować organizm w dobrym
zdrowiu. I co ważne, zostało to zarówno
potwierdzone naukowo, jak i sprawdzone
doświadczalnie. Środowisko naukowe bywa
podzielone w przypadku innych diet, jednak zdanie o diecie śródziemnomorskiej
jest jednoznacznie pozytywne. W latach 50.
XX w. sposób żywienia mieszkańców Krety
został dokładnie opisany, gdyż naukowców
zadziwiła bardzo niska zachorowalność Kreteńczyków na choroby serca, a także bardzo niska śmiertelność z powodu innych
chorób, takich jak nowotwory czy choroby
cywilizacyjne (np. choroba Alzheimera).
Dieta śródziemnomorska, a zwłaszcza kuchnia kreteńska, to przede wszystkim produkty roślinne, czyli owoce, warzywa, rośliny
strączkowe, zboża i nasiona. Dość mało jest
w niej produktów mlecznych – wyjątek stanowią jogurt i sery. Zawiera całkiem niewiele
mięsa, a jeśli już, to raczej drobiowego niż
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czerwonego, popularniejsze są natomiast
ryby. Powszechnie używa się oliwy z oliwek,
która stanowi główne źródło tłuszczu w diecie. Przyprawia się świeżymi ziołami – bazylią, oregano, rozmarynem, miętą oraz cebulą
i czosnkiem. Zjada się niewiele słodyczy. Co
ważne, potrawy kuchni kreteńskiej są proste
w przygotowaniu, składają się tylko z naturalnych składników, a spożywane warzywa
i owoce dojrzewają na słońcu i pochodzą
z przydomowych upraw. Także oliwa pochodzi w przeważającej mierze z własnych
zbiorów – jej tłocznie są charakterystycznym
elementem greckiego krajobrazu.
Tak właśnie jadano na tym obszarze od wieków i taka kuchnia jest najzdrowsza. Niestety od lat 80. XX w. tradycyjna kuchnia
traci na znaczeniu. Przyczyną jest powolna
zmiana kulinarnych przyzwyczajeń Greków
związana z pojawieniem się żywności przetworzonej i fast foodów oraz słodkich napojów i słodyczy pochodzenia industrialnego.
Jeśli do tego dodać mniejszą aktywność fizyczną oraz większe porcje dań, to trudno
się dziwić, że współcześni Grecy także mają
problem z nadwagą.

Lekarze dietetycy zwracają uwagę na to, że
większość współczesnych diet to diety wykluczające – proponują one wykluczenie
z menu jednego lub kilku składników, co ma
umożliwić schudnięcie. Jednak by taka dieta była skuteczna, należy ją stosować przez
długi czas. Całkiem inaczej jest w przypadku
diety śródziemnomorskiej, bo nie wyklucza
ona żadnego rodzaju pożywienia. Chodzi
w niej bardziej o proporcje spożywanych
produktów, czyli przewagę potraw roślinnych nad tymi pochodzenia zwierzęcego
oraz o małą ilość soli. Różnorodność spożywanej żywności sprawia, że dieta nie nuży.
Wysoka jakość tłuszczu i wysoka zawartość
błonnika oraz odżywczość potraw sprawiają, że organizm jest dobrze odżywiony, ale
nie skutkuje to wcale nadwagą, lecz wręcz
przeciwnie – pozwala utrzymać szczupłą
sylwetkę i zachować ją na długi czas bez
zbytnich wyrzeczeń. Posiłki skomponowane według takiej diety mają prozdrowotny
wpływ na organizm – działają przeciwzapalnie, nie zakwaszają organizmu, są bogate w antyoksydanty. Warto pamiętać,
że skuteczność tej diety zależy nie tylko od
żywności. Kreteńczycy żyli w zgodzie z na-

turą i porami roku,
ciężko pracowali, cenili
życie rodzinne i towarzyskie, a ich wyspa nie była
zanieczyszczona. Stosowanie
diety kreteńskiej pozwala dożyć w dobrym zdrowiu sędziwych
lat, na długo zachować siły i sprawność oraz zapobiec demencji starczej.
Jeśli znaleźliśmy się w grupie osób, które
w czasie epidemii koronawirusa przytyły, a teraz chciałyby zatrzymać ten proces,
a może i zrzucić zbędne kilogramy, najlepiej
wybrać właśnie dietę śródziemnomorską.

Pamiętajmy też, że istnieją dwa główne
czynniki, które mogą pomóc w powrocie do
sylwetki sprzed pandemii. Przede wszystkim
należy zwiększyć ilość aktywności fizycznej,
by w ten sposób zwiększyć wydatki kaloryczne organizmu, czyli spalać więcej kalorii niż
dostarczamy organizmowi w czasie jedzenia.
Co ważne, taka aktywność fizyczna musi
być regularna i trwać co najmniej 30 minut
dziennie. Uprawianie sportu może niekoniecznie spowoduje od razu schudnięcie,
ale poprawi proporcje tłuszczu do masy mięśniowej w organizmie – na korzyść tej drugiej. Na pewno zaś poprawi naszą kondycję
i zdrowie w ogólności. Przebywanie w stanie
siedzącym tylko zwiększa ryzyko przybrania
na wadze i przyczynia się do pogorszenia naszego stanu zdrowia.
Druga ważna rzecz, którą możemy zrobić, to
po prostu… jeść mniej, aby przyzwyczaić organizm do mniejszych ilości kalorii. Bez stosowania jakiejkolwiek diety. Każda bowiem
dieta sprawia, że wyrzekając się danych pokarmów lub ograniczając ilość spożywanych
kalorii myślimy o zabronionych pokarmach
i rekompensujemy sobie ich brak po zakończeniu diety, zjadając więcej. Im dłużej
przebywamy na diecie, tym bardziej spada
motywacja do jej stosowania. A organizm
i tak kumuluje zapasy. Jedząc wszystko, ale
starając się ograniczyć wielkość porcji, nie
pozbawiamy się przyjemności jedzenia, nie
musimy odmawiać sobie na rodzinnej uroczystości czy w czasie wakacji lub podróży.
Pamiętajmy jednak o tym, by posiłki składały
się w większości z warzyw i owoców.
Sylwia Maj

Belgijska firma
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które mogą być u niektórych powodem
częstego spóźniania się. Jedna z teorii –
według mnie najbardziej racjonalna – tłumaczy spóźnianie jako formę podświadomego oporu. Spóźniamy się tam, gdzie nie
mamy ochoty zdążyć. Mało rozwojowa lub
szargająca nerwy praca. Rozmowa z kimś,
kto wyzwala w nas niewyczerpane pokłady
agresji. Nieuniknione spotkanie z windykatorem niestrudzenie nagabującym i straszącym monitami o ciążących zobowiązaniach. Lekcja chemii z nauczycielem, który
w podopiecznych wywołuje lęk związany
z nadmierną surowością. Klasa szkolna
wypełniona po brzegi agresorami z upodobaniem zaczepiającymi i obmawiającymi
tych, którzy odstają od grupy. Randka z facetem o sylwetce pływaka, mięśniami jak
stal i twarzą hollywoodzkiej gwiazdy, ale
będącym na bakier z podstawami higieny
osobistej.
Zdarza się często, że osoba, która ewidentnie ma sprawę do załatwienia lub zgłasza
gotowość do pracy i chęć zmian, nie stawia się na czas. Dzieje się tak dlatego, że
na co dzień korzystamy ze swojej podświadomości. Umysł podświadomy zajmuje aż
95 proc. To w nim gromadzimy emocje, nawyki, przekonania, prawdy o życiu.

O Julianie Tuwimie, autorze „Lokomotywy”
i ekstatycznych liryków, mówi się, że jest geniuszem polszczyzny. Jego teksty nadal śmigają w kulturze masowej. Kiedy po wakacjach
nastawiam budzik na szóstą rano z opcją
trzech drzemek w odstępach pięciominutowych, przypominam sobie biedną panią Słowikową, która odchodziła od zmysłów, gdy
jej mąż nie zjawiał się o czasie. Może mu się
coś zdarzyło? Może go napadli? Szare piórka
oskubali, a srebrny głosik skradli? I choć na
mnie rano nikt nie czeka z zupką z muszek
na wieczornej rosie, komarami nadziewanymi w konwaliowym sosie czy z motylem
z rożna, przyprawionym gęstym cieniem
z lasku, to jednak sen mam niespokojny.
Spóźnialscy są nadmiernie optymistyczni,
zwłaszcza w kwes�i zarządzania swoim czasem. Mają niczym nieuzasadnione przekona-
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nie, że odległość między domem a miejscem
pracy (szkoły, spotkania…) jest na tyle niewielka, że zdążą dotrzeć tam w kilka minut.
I choć niejednokrotnie przekonali się, że talentu matematycznego im brak, nie uczą się
na błędach i raz po razie powtarzają schemat
spóźnienia. Optymiści czasowi, święcie przekonani, że zawsze zdążą na czas.

Trudna dola, kiedy w sierpniu budzi nas pianie koguta, a we wrześniu mamy na gwizdek wskoczyć w codzienny młyn obowiązków. Mówią, że organizmu nie oszukasz.
Fakt, ale istnieją fortele, by go subtelnie
okantować. W dobrej intencji, rzecz jasna.
Teorii na temat przyczyn spóźniania się
jest wiele. Zapewne tyle, ilu samych spóźnialskich. Eksperci przekonują jednak, że
istnieją uwarunkowania psychologiczne,

Podświadomość jest jak lew. Przed lwem
powinniśmy czuć respekt, bo to niekwes�onowany król zwierząt i jeden z największych
dzikich kotów. Majestatyczny, obdarzony
przez naturę bujną grzywą. Siła lwa jest taka,
że zwierzę to uderzeniem łapy złamie grzbiet
koniowi, a zamachem ogona wywróci człowieka. Porywa jałowicę jak kot myszkę. Samiec gra rolę obrońcy stada. Pilnuje swych
samic i młodych lwiątek przed intruzami.
Młodym zagrażają drapieżniki – sępy, hieny
i lamparty. Gniew lwa pobudza. Najeża wówczas grzywę, uderza łapą w ziemię, bije sam
siebie długim ogonem i gotów rzucić się na
wszystko. Jego ryk słychać z odległości ośmiu
kilometrów. Pomimo tej srogości ma w sobie
duże pokłady dobroci i wdzięczności.
Podświadomość podpowiada nam rozwiązania w oparciu o to, co ma w swoich
zasobach. Nie jest zbyt kreatywna. To, co
ma zapisane na dysku twardym, to według
niej dla nas najlepsze i najbezpieczniejsze
rozwiązanie. Dobre, bo znajome. Dlatego
tworzy opór. Nie przeciwko nam, ale paradoksalnie w trosce o nas. Jak ten lew chroni nas przed zmianą, przed nowym. Przed
tym, co potencjalnie groźne, niepewne,

www.elabouti.com
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Joanna Chmielewska, autorka genialnych
kryminałów podszytych ironią, również
nie omieszkała wspomnieć w swej twórczości o spieszących się powoli. Bohaterem jednej z jej powieści jest Lesio
Kubajek – roztargniony architekt o romantycznej duszy, pracujący w warszawskim
biurze projektów i wiecznie spóźniający
się do pracy. Jest pełen najlepszych chęci,
jednak często jego lekkomyślność przyczynia się do wielu tragikomicznych pomyłek,
a beztroskie podejście do życia przysparza mu nie lada problemów. Obok Lesia
główną rolę w powieści odgrywa Księga
Spóźnień. Notorycznie roztargniony bohater przeżywa koszmary i załamania,
gdyż nie zdarzył się jeszcze taki dzień, aby
nie spóźnił się do pracy. Z tego powodu
w jego głowie rodzi się plan, aby pozbawić
życia kobietę, która owej knigi strzeże jak
trzygłowy Cerber bramy Hadesu. Za każdym razem, gdy wracam pamięcią do prozy Chmielewskiej, nie mogę wyjść z podziwu, że bohater (i co z tego, że literacki?)
szuka tak niekonwencjonalnych metod na
zatuszowanie swoich złych manier, wplątując się bądź co bądź w międzynarodowe
intrygi kryminalne. Czy aby warto?
Niepunktualne stawianie się w miejscu
pracy może mieć przykre konsekwencje dla
pracownika. Kodeks pracy daje pracodawcy
możliwość wymierzania kar porządkowych,
poczynając od upomnienia, przez naganę,
aż po karę pieniężną. Szef ma także prawo do zwolnienia pracownika w sytuacji
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powtarzających się spóźnień. Spóźnienie
jest usprawiedliwione wtedy, gdy okoliczności w sposób obiektywny uniemożliwiają pracownikowi przybycie do pracy
punktualnie. Obiektywizm ten polega na
tym, że w konkretnej sytuacji spóźniłby się
każdy pracownik, a nie tylko ten, który nie
stawił się o czasie. Pracownik rozpoczyna pracę o określonej godzinie, zgodnie
z obowiązującym go grafikiem. Otrzymuje wynagrodzenie za czas przepracowany.
Natomiast nie nabywa prawa do wynagrodzenia w przypadku nieusprawiedliwionej
nieobecności, w tym spóźnienia (chyba że
zdoła je odpracować).
Zanim srogi szef przytnie ci pobory, sam
załóż sobie kaganiec na złe nawyki. W widocznym miejscu, najlepiej na stoliku nocnym przy łóżku, postaw duży słój z naklejką
„Mandaty za spóźnienia”. Za każdym razem,
kiedy nie uda ci się przybyć w wyznaczone
miejsce o czasie, wrzucaj do słoika pieniądze. Tylko banknoty! Bilony to za słaba
grzywna. Po miesiącu depozyt ze słoika oddajesz żonie, dzieciom, koledze, mamie lub
sąsiadowi. Bez wnikania, na co przeznaczą
forsę. Za pierwszym razem pewnie uśmiejesz się po pachy, ale za kolejnym strata już
zaboli. Jeśli twoje spóźnienia są utrapieniem
dla zespołu współpracowników, podobną
skarbonkę zainstaluj na swoim biurku lub
w sekretariacie firmy. Tyle że po miesiącu
słoik opróżnią twoi koledzy, a jego zawartość przeznaczą na imprezę firmową. Ty nie
będziesz zaproszony. Jeśli jednak przez cały
miesiąc słój pozostanie pusty, masz prawo
do spełnienia swojej choćby ekstrawaganckiej zachcianki. Oszałamiający zegarek, torba od projektanta, wypasiona karta graficzna. Z rozmachem świętuj sukces!
Ze skutecznością metody zwanej „kij i marchewka” nie każdy psycholog się zgodzi,
ale jedno jest pewne – proste kary i nagrody działają od razu i przynoszą łatwe,
natychmiastowe efekty.

Ewa Mleko jest z wykształcenia ekonomistką, z zamiłowania pisarką, a z powołania
mamą. Jej wiersze to rymowane historyjki,
które z humorem opisują ludzkie przywary
oraz przekazują uniwersalne wartości. Do
głębi poruszył mnie stworzony przez nią
portret Stasia Spóźnialskiego, który wiecznie
przychodził za późno. Do szkoły, na przystanek, do kina, na mecz, do teatru, na podwieczorek. Grał na nosie wskazówkom zegara.
W swoje urodziny postanowił wyprawić
przyjęcie dla przyjaciół. Upiekł tort, wyciągnął świeczki, włożył garnitur. Cały dzień na
próżno czekał na gości. W odruchu rozpaczy
miał zamiar wezwać policję, bo to przecież
niebywała historia, by cała wataha pomyliła
drogę. Dopiero późnym wieczorem usłyszał
pukanie do drzwi. Goście spóźnili się na wzór
jubilata. Taka spotkała Stasia zapłata.
Na jedno spóźnienie można spuścić zasłonę milczenia. Gorzej, jeśli niepunktualność
wchodzi nam w krew i brak usprawiedliwień,
by udobruchać poszkodowane osoby, których ten nasz nonszalancki styl życia dotyka
do żywego. Warto wówczas wcielić się w rolę
wspomnianego Lesia z kryminałku Chmielewskiej i (na własne życzenie) metodycznie
spisywać okoliczności spóźnień. Może okazać
się, że rano to nie budzik spłatał figla, ale dodatkowy kwadrans straciliśmy na dobór i odprasowanie odpowiedniej garderoby. Albo
skomponowanie zbilansowanego drugiego
śniadania do pracy. Albo szukanie kluczyków
do samochodu, które wciąż zmieniają lokalizację. Na podstawie listy łatwiej dostrzec
powtarzający się nawyk (lub jego brak). By
zwalczyć wroga, trzeba go najpierw poznać.
Wrzesień to idealny czas na rachunek sumienia. Wracamy do obowiązków szkolnych i zawodowych, ale po wakacjach jesteśmy bardziej skłonni do zmian. Niech niedola Lesia
i Stasia będzie dla nas przestrogą. Bo według
mnie pan Słowik miał kapitalną wymówkę.

rys. Freepik

niepokojące, ryzykowne, szkodliwe. Opór
to wyraz wewnętrznej siły. Podświadomie
uciekamy od doznawania bólu zarówno
fizycznego, jak i emocjonalnego. Jednak
opór, choć z pozoru natarczywy i nadopiekuńczy, może okazać się nie tyle kulą
u nogi, co sprzymierzeńcem. Na podstawie analizy własnych wymówek warto
wydedukować, skąd nasza niechęć do
punktualności. Może należałoby rozejrzeć
się za przyjaznym miejscem pracy, do którego galopuje się w podskokach? I gdyby
tak ostudzić relację z kimś, kto okazał się
padalcem niegodnym cienia uwagi? I może
lepiej postawić na negocjacje z windykatorem, będące szansą na ugodowe zakończenie sprawy? Wielu bolączek nie da się
z miejsca wyleczyć, ale sama świadomość
ich istnienia jest krokiem milowym w lepszym, punktualnym funkcjonowaniu.

Sylwia Znyk

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

ZATRUDNIAMY BEZ WŁASNYCH GODZIN!

na

Wrzesień - czas powrotów z
wakacji!

W trosce o dobre samopoczucie i rozwój naszych

Przełączamy się z trybu wypoczynek na akty-

współpracowników i ich pociech, już od września

wność. Życzymy wszystkim, aby naładowane

zapraszamy na:

słońcem podczas wakacji baterie wystarczyły

Wrzesień - czas powrotów
nasze cykliczne zajęcia:

na kolejny aktywny zawodowo i prywatnie rok.
Yoga

release

dla

dorosłych

-

prowadząca

Wracajcie bezpiecznie… do Magabel

coach-terapeuta Małgorzata Łuczak
Artystyczne środy dla dzieci - prowadząca Agata
Morawiec

18/19

Zapisy i info : 0474 69 86 30 lub na Facebooku:
@magabelTeam;

World Cleanup Day
Wspólnie z ekipą “Wakacje w Belgii” 18 i 19
września idziemy sprzątać świat! Kto idzie z nami?
Sobota - Bruksela
Niedziela - Charleroi
Zapraszamy do eko-przygody wszystkich, którzy
pragną dbać o dobro wspólne - naszą planetę.
Zapisy i info: 0474 69 86 30 lub na Facebooku:
@magabelTeam; @wakacjewbelgii
Dla uczestników przewidziane niespodzianki!

Każda zmiana zaczyna się
w naszych domach.

WRZ

Kraj, w którym historia
zatoczyła koło
Afganistan jest krajem, który leży na tyle daleko od Polski i Belgii, że jego problemy nie spędzają nam snu z powiek. Wydarzenia ostatnich tygodni jednak bez wątpienia przykuły uwagę nawet tych, którzy nie darzą szczególną sympatią wyznawców islamu. Oto bowiem na naszych oczach dzieje się niechlubna historia, której
dalekimi świadkami jesteśmy na przykład w Syrii – terror i bezprawie wygrywają
względem demokratycznych i humanitarnych wartości. Na to już świat nie powinien przymykać oka zarówno z moralnego, jak i politycznego punktu widzenia.

ski. Jednocześnie ewakuacja została zakłócona,
ludność cywilna wpadła w panikę, nie wszyscy
zagrożeni prześladowaniem dostali się na listy
ewakuacyjne, a co dopiero do samolotów, które
odbierały swoich obywateli z Kabulu w połowie
sierpnia. Obrazki z lotnisk i ulic Kabulu pokazywały media na całym świecie – tymczasem jest
to zaledwie zapowiedź tego, co w Afganistanie
nastanie w najbliższych tygodniach, miesiącach…
Talibowie, przejąwszy w ekspresowym tempie
większość kraju i usunąwszy władzę, zapowiedzieli, że nie będą dążyć w swych rządach do
konfliktów. Że postarają się utrzymać pokój, nie
będą się mścić na wrogach oraz osobach wspierających poprzedni rząd i siły sojuszu, że te osoby
uzyskają amnestię i unikną prześladowań. Zobowiązali się także do przestrzegania praw kobiet
w ramach prawa muzułmańskiego, niezakłócania
prac drobnych przedsiębiorców oraz do niewchodzenia do prywatnych domów. Jak już wiadomo (a to dopiero kilka dni po deklaracji), nie
wszystkie obietnice są przestrzegane. Pojawiają
się pierwsze publiczne sprzeciwy Afgańczyków,
którzy wychodzą na ulice; oddano pierwsze
strzały do ludności cywilnej. Perspektywa przestrzegania międzynarodowych praw człowieka
oraz demokratycznych wartości wypracowanych
przez ostatnie 20 lat jest dość nikła – czas pokaże,
czy te dwie dekady cokolwiek zmieniły i czy jest
szansa na normalną rzeczywistość w tym kraju.

PRZYSZŁOŚĆ POD ZNAKIEM
ZAPYTANIA
DWADZIEŚCIA
(NIE)SPOKOJNYCH LAT
Afganistan zakończył poprzednie stulecie jako
nieuznawany przez świat Islamski Emirat Arabski – państwo rządzone przez talibów, w którym
dominowały dyskryminacja kobiet i mniejszości
etnicznych, terror i przemoc oraz radykalna indoktrynacja religijna całego społeczeństwa. Te rządy
okupione były krwią Afgańczyków, deptaniem
praw człowieka i pokazami siły. Symbolicznym
ich zwieńczeniem był zamach Al-Ka’idy na WTC
w 2001 r. Wówczas, dzięki intensywnemu zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych oraz wojsk
NATO w likwidację siatek terrorystycznych, udało
się obalić rządy talibów w Afganistanie. Powołano
ISAF – Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa, które działają na rzecz utrzymania pokoju oraz odbudowy rządu i struktur społeczno-gospodarczych kraju. Taki stan względnego spokoju
i wprowadzanych stopniowo w codzienność demokratycznych wartości trwał do sierpnia 2021 r.
Rządy Amerykanów nie były jednak czasem pokoju w naszym rozumieniu. Przez dwadzieścia lat
talibowie próbowali odzyskać władzę, ciągle byli
obecni w świadomości całego społeczeństwa
– raz po raz przypominały o tym ataki terrorystyczne wymierzone w ludność cywilną oraz siły
bezpieczeństwa sojuszu. W 2013 r. ISAF przekazało pieczę nad bezpieczeństwem kraju samym
Afgańczykom, a do 2014 r. międzynarodowe siły
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bezpieczeństwa miały wycofać się z Afganistanu.
Wskutek licznych i brutalnych zamachów terrorystycznych pokojowy kontyngent amerykański
(i nieliczny złożony z innych krajów członkowskich
i prywatnych kontraktorów) aż do sierpnia 2021 r.
stacjonował w Afganistanie, stojąc na straży
ustalonego ładu. Konflikt, a w zasadzie wojna
przez dwadzieścia lat, była jedną z najdłuższych
we współczesnej historii. Zginęło w niej około
3500 żołnierzy ISAF, w tym ponad 2300 Amerykanów, 44 Polaków, a także wielu obywateli Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Kanady, Włoch i innych państw członkowskich sojuszu.

BŁYSKAWICZNY ZAMACH STANU
W 2020 r. Amerykanie pod przewodnictwem
Donalda Trumpa (który w obietnicy wyborczej
z 2016 r. zobowiązał się do zakończenia konfliktu afgańskiego) podpisali porozumienie w Doho
z talibami, które w zamian za współpracę w zwalczaniu siatki terrorystycznej Al-Ka’idy oraz ISIS
wymuszało wycofanie wszystkich wojsk sojuszu
z terenu Afganistanu do 11 września 2021 r. Jak
przekonywano, miał to być test dla pokoju w tym
kraju… Niestety, patrząc na sierpniowe wydarzenia, pokój zapowiada się nikle. Amerykanie rozpoczęli wycofywanie wojsk, nie zaplanowali jeszcze szczegółowej ewakuacji wszystkich pracowników, współpracowników, a talibowie… w 9 dni
przejęli prawie cały kraj, w tym 15 sierpnia
stolicę. Na nowo powstał Islamski Emirat Arab-

Opinia publiczna całego świata jest wzburzona
decyzją amerykańskiego rządu, organizowane
są doraźne programy pomocy dla tych, którzy
nie zdążyli się ewakuować, którzy są zagrożeni;
mowa o przyjmowaniu afgańskich uchodźców
w różnych krajach całego świata. Kraje bardziej
zaangażowane w utrzymanie globalnej równowagi boją się dojścia do władzy ekstremistów,
którzy mają zupełnie inny kodeks moralny niż
reszta świata. Bać powinny się przede wszystkim
kobiety (którym może ponownie zostać odcięta
droga do edukacji, pracy i równych praw społecznych), mniejszości narodowe i wszyscy wspierający poprzedni rząd.
Pojawiają się też głosy sprzeciwu wobec wsparcia
zagrożonej ludności oraz krytyka Afgańczyków za
bierność w bronieniu swojego kraju, za brak inicjatywy i sprzeciwu wobec talibów. Afgańczykom
wytyka się, że przez 20 lat niewiele samodzielnie
zrobili dla swojej demokracji, że cały czas czekali
na pomoc z zewnątrz. Że wygrywa instynkt przetrwania niż samobójcza walka z najeźdźcą… Wiele
krzywdzących poglądów szerzą nawet kraje europejskie. Niezależnie od postronnych opinii, dzisiaj
kierunek, w jakim Afganistan pójdzie w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach, jest nieznany. Bardziej prawdopodobne, że dwie ostatnie dekady zostaną „anulowane” i powrócą rządy sprzed
2001 r. A scenariusz będzie raczej negatywny niż
pozytywny…

Ewelina Wolna-Olczak
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lat
doświadczenia

Naszym pracownikom
gwarantujemy:
| Atrakcyjne wynagrodzenie i
wypłatę ZAWSZE na czas
| Stabilne zatrudnienie – wiemy
że to obowiązkiem firmy jest
zapewnić pracownikom klientów
| Odzież ochronną i zwrot kosztów
za pranie
| Płatne szkolenia zawodowe

KONTAKT

| Płatne dni wolne podczas
nieobecności klienta (chômage
économique) jeśli nie ma
możliwości pracy na zastępstwie
| Świadczenia socjalne i
emerytalne
| Profesjonalną obslugę
| Pomoc administracyjną
| Zwrot kosztów transportu

AVENUE DE TERVUEREN, 145
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
TEL.: 02.646.36.10
GSM : 0484.77.03.76
FAX : 02.742.28.55
RUE DE LA VICTOIRE, 10
1060 SAINT-GILLES
TEL. : 02.538.67.04
GSM : 0484.77.03.76
FAX : 02.538.68.23

| Grafik dostosowany do sytuacji
życiowej pracownika
| Zaliczki dla pracowników gdy
zajdzie taka potrzeba (wystarczy
zadzwonić lub wysłać sms) – nie
ma konieczności rozliczenia się
za połowę miesiąca

Hygienet
Titres Services

www.hygienet.be

| Rozliczenie raz w miesiącu
| W ostatni dzień roboczy każdego
miesiąca nasze biura są otwarte
do godziny 19h00
| W sytuacjach «awaryjnych»
pracownik może się rozliczyć
smsem w ostatni dzień miesiąca

Podążaj
za nami!

Zapraszamy do
naszych biur
w Brukseli!
Naszym pracownikom oferujemy
dodatkowo różnorodne aktywności
m.in.: zajęcia sportowe, lekcje
gotowania, konsultacje z psychologiem.

Chodziłam do szkoły w latach
osiemdziesiątych. Wygląd
odzieży szkolnej regulowany
był przez odgórne przepisy.
Fartuszki przewidziane były zarówno dla chłopców, jak i dla
dziewcząt. Różniły się jedynie
krojem. Uczennice wkładały
dłuższe, a uczniowie krótkie,
sięgające do pasa. Mundurki
miały zgaszone kolory, podobnie jak czasy, w których
przyszło nam żyć. Czarne lub
granatowe, rzadziej bordowe. Do fartuszka przypinałam
guziczkami biały kołnierzyk,
a mundurek ozdabiałam tarczą z numerem szkoły. Musiała być obowiązkowo przyszyta! Za przypiętą agrafką
obrywało się u woźnej. Jakość
materiału, z którego fartuchy
były wykonane, pozostawiała wiele do życzenia. Tkaniny
syntetyczne, stylon lub nylon,
były łatwe w utrzymaniu i nie
gniotły się, ale nie przepuszczały powietrza i uwydatniały
kompleksy okresu dojrzewania, kiedy ze względu na zmiany zachodzące w gospodarce
hormonalnej pot miewa nieprzyjemną woń. Ujednolicenie
strojów znacząco likwidowało
podziały majątkowe. Pojęcia
nie miałam, ile rodzice Michała przywieźli z saksów i czy
Magda nosi pocerowane pończochy po starszych siostrach.
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Dziś mundurki są domeną szkół społecznych,
niepublicznych oraz placówek uznawanych
za elitarne. Nie mają jednak nic wspólnego
z plastikowymi, bezkształtnymi chałatami.
Dzisiejsza odzież szkolna wykonana jest
z wysokiej jakości tkanin, choć trzeba za nią
uiścić równie wysoką opłatę. Każdy dyrektor
szkoły na wniosek własny, rady szkoły, rady
rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego może ustanowić indywidualny „dress code” w postaci zbioru norm
dotyczących ubioru uczniów. Bo nie ma nic
złego w wyrażaniu indywidualności i w kreatywności, ale do instytucji szkolnej należy
podchodzić z należnym jej szacunkiem.

Bartosz w podstawówce nosił mundurek –
granatową bluzę z logotypem szkoły oraz
szare spodnie. Buty nie miały znaczenia,
byleby nie były białe i sportowe. Czy tęskno mu za oficjalnym uniformem? „Umiarkowanie” – rzuca pod nosem, zbywając
moją dociekliwość.
Obok wsparcia ze strony rodziców w okresie
adolescencji nadrzędne stają się wspierające relacje z rówieśnikami. To zdanie kumpli
jest punktem odniesienia. Wykluwający się
dorośli szukają swojego miejsca w grupie
i dążą do zagarnięcia w niej korzystnej pozycji. Zdobycie akceptacji kolegów staje się
dla młodych świętym obowiązkiem. Ubiór
stanowi narzędzie do ekspresji i wyrażenia
siebie, dlatego nosząc ubrania pochodzące
od znanych projektantów lub marek, ukazują
swój status społeczny. Moda służy do identyfikacji z rówieśnikami. Nastolatek poprzez
wygląd zewnętrzny buduje swoją tożsamość
i ujawnia nowo rozwijające się wyobrażenia

o sobie. Marka jest pewną wizerunkową
metką statusu. Ma to niebywałe znaczenie
szczególnie w szkolnym półświatku, gdzie
odpowiednia prezencja jest bardzo ważna,
a pierwsze wrażenie ma wpływ na zawieranie znajomości. Wygląd może zapewnić powodzenie wśród dziewczyn, a przede wszystkim szacunek i uznanie wśród rówieśników.
To ostatnie jest na wagę złota. Drobiazgowo
przemyślana stylówka pomaga nastolatkowi
pokazać, że jest na topie. A przy okazji szpanuje, że ma forsy jak lodu i stać go. Na nową
bluzę, sneakersy, joggery i bejsbolówkę.
Młodzież identyfikuje się z grupą nie tylko
ideowo, poprzez tożsamą postawę wobec
rodziców, szkoły czy społeczeństwa, ale także zewnętrznie, przyjmując niekonwencjonalny styl bycia. Moda grupy odzwierciedla
jej sytuację, poglądy i charakter. Jest ona
zjawiskiem estetycznym, socjologicznym,
a nawet politycznym. Z pozoru cudaczne
i niezrozumiałe zachowania służą rozładowaniu agresji i frustracji, które przybierają
na sile, kiedy w nastolatku następuje przemiana z dziecka w młodego dorosłego. Kiedy jedni wykorzystują modę, aby pokazać,

Nienachalnie zerkam przez ramię Bartosza, kiedy zblazowany
przeczesuje strony internetowe
w swoim telefonie. Młodzież
inspirują rówieśnicy. Instagram,
TikTok, YouTube, amerykańskie
seriale, influencerzy.
Tyle że produkty sygnowane
znanymi nazwiskami, a szczególnie markowe ubrania, często
mają zaporowe ceny. A najczęściej za zakupy płacą rodzice,
a nie dzieci. Kiedy podpytuję
Krysię, czy wydaje dużo na ciuchy syna, znajoma bez ogródek
popularyzuje rady, które zasłyszała od rodziców nastolatków.
Na kupno nowych ubrań warto
wprowadzić limity. Dobrą praktyką jest także ugoda, że rodzice kupują jedynie rzeczy pierwszej potrzeby (kurtka, buty,
bielizna), natomiast resztę przy-

jemności pociecha musi pokryć z własnego kieszonkowego. Krysia zachęca Bartosza, by sam zarabiał na swoje wymarzone
szmatki, pomagając sąsiadowi przy pracach
w ogrodzie lub udzielając korepetycji dzieciom przyjaciół. Zaznacza przy tym, że nie
wszystko złoto, co się świeci. Markowe
ubrania wcale nie muszą być drogie. Wiele
sklepów (zwłaszcza internetowych) organizuje sezonowe wyprzedaże lub kilkudniowe promocje specjalne. Markowe ubrania
można dorwać za grosze w outletach oraz
komisach, a nawet – jeśli ma się wprawne
oko i trochę szczęścia – w second handach.
Zakup wysoko notowanej odzieży może być
inwestycją ze zwrotem. Jeśli koszulka lub
bluza z kapturem znudzą się młodemu po
kilku miesiącach lub z nich wyrośnie, a nie
będą miały żadnych widocznych uszkodzeń, to można je z powodzeniem odsprzedać za całkiem rozsądną cenę. W przypadku taniej konfekcji z bazarku nie ma
najmniejszych szans na odzyskanie nawet
niewielkiej części wydanych pieniędzy. Zarobek ze sprzedaży można przeznaczyć na
następne modowe pokusy. Tym sposobem
uczy się nastolatka, w jaki sposób optymalizować decyzje zakupowe.
Czy Krysia stawiała opór? Przyznaje, że gdy
pierwszy raz zerknęła na metkę wybranego przez syna wdzianka, od razu poleciała
wyświechtanym frazesem „Za moich czasów…” i stanowczo odmówiła wysupłania
ze skarpety ostatnich oszczędności. Dopiero po kilku tygodniach naszła ją refleksja,
że kiedy sama dorastała, w okresie ostatniej dekady przed przekształceniami ustrojowymi, także panował w Polsce pośród
młodzieży „terror ciucha”. Pogoń za tym,
co modne, zachodnie. Ubrania jej pokolenia wyrażały całą gamę pragnień, opinii
i postaw wobec rzeczywistości. Jeansy,
swetry, flanele były symbolem wolności,

buntu, aspiracji. Sęk w tym, że modne było
to, czego nie było. Każdy wypatrywał paczek od krewnych z USA. Krysia oddałaby
całą skarbonkę, żeby ktoś przesłał jej tzw.
marmurki, czyli spodnie dekatyzowane. Bo
rodzice w nosie mieli jej stylowe fanaberie. A Krysi nie chodziło wcale o epatowanie logo. Żaden lans na metki. Nie chciała
jedynie odstawać od reszty. Teraz lepiej
rozumie potrzeby Bartosza.

Bacznie przyglądam się Bartoszowi. Niegłupi chłopak. Kulturalny, uważny, ambitny. Chce zostać programistą. Grunt, żeby
nastolatek zrozumiał, że najbardziej indywidualizuje go to, jakim jest człowiekiem
i jakie uznaje wartości. Wartość ubrania nie
świadczy o wartości człowieka. Posiadanie
też nie. Wygląd zewnętrzny to tylko jedna
ze składowych wizerunku.
Rozmowa z nastolatkiem jest jak pole minowe. I choć nie wiesz, gdzie czai się wróg
(podpowiem: wszędzie!), to warto iść na
tę misję i starać się budować pozytywne
relacje. Potrzeby i uczucia dziecka trzeba
traktować z należytym szacunkiem. Zachęcając młodego do poszukiwania rozwiązań
i wspierając, odkrywamy w nim poczucie
sprawstwa, wpływu i odpowiedzialności.
Dobrze jest wczuć się w problem dziecka,
nie pomniejszając go, nie bagatelizując
i nie wyśmiewając. Słuchać bez osądzania
i bez krytyki. Bez kazań. Bez instrukcji. Nie
ma co przesadnie ingerować w garderobę nastolatka, o ile są to ciuchy schludne
i adekwatne do okoliczności. Lekcja to nie
pokaz mody, a szkolny korytarz to nie wybieg. Więcej swobody dziecku należy się
przy okazji spotkań z przyjaciółmi, podczas
koncertów czy festiwali. I w tym przypadku należałoby jednak zachować czujność
– przykrótkie spódniczki, duże dekolty,
prowokacyjne lub dwuznaczne napisy na
koszulkach mogą siać niepokój, zgorszenie
i prowokować do zaczepek.
Krystyna nie może zawieźć Bartka na trening. Awaria akumulatora. W zastępstwie
stawiam się pod szkołą tuż po dzwonku.
Bluza marki X, buty marki Y. Widzę Bartka! Jednego, drugiego, piętnastego, trzydziestego. Do diaska! Czyżby miał rację
z tymi mundurkami?
Sylwia Znyk
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że znają się na trendach, inni
poprzez ekscentryczne outfity manifestują przynależność
do subkultur młodzieżowych.
Emo, gotyk, grunge, hip-hop,
punk, metal… Upraszczając, ich
oryginalność wynika z niezadowolenia z ogólnie przyjętych
standardów. Nieformalne stowarzyszenia czy – jak to zgrabnie ujął francuski socjolog Michel Maffesoli, badający więzi
społeczne we wspólnotach –
„nowoplemiona” lub „miejskie
plemiona”. Przedstawiciele takich ruchów różnią się znacząco od ogólnej masy.

WEVELGEM
Kortijkstraat 27, 8560

AALST
Pontstraat 36, 9300

Czy jest realny?
Kiedy Wielka Brytania porzucała Unię Europejską, wielu Polaków z zazdrością patrzyło w stronę Wysp, podziwiając
Brytyjczyków za odwagę, niezależność i hardego ducha. Kiedy w połowie lipca br. zaogniła się sytuacja między
Polską a Brukselą, coraz bardziej realny wydał się Polexit, który być może dla wielu w teorii był atrakcyjny,
jednak w niedalekiej perspektywie wzbudził słuszny strach i niepewność. Pierwszy krok do realnego wyjścia
Polski z Unii Europejskiej za nami… Tymczasem gdyby naprawdę do tego doszło, nic dobrego by nas nie czekało.

SPÓR O WOLNE SĄDY
Konflikt wyrósł z orzeczeń unijnego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE), które
zakwestionowały niezależność i bezstronność Izby Dyscyplinarnej w Polsce,
a także wskazały na ryzyko wywierania
nacisków w sądownictwie. Polski Trybunał Konstytucyjny (w całości „obsadzony” przez partię rządzącą) nie zgodził się
z postanowieniami TSUE. Wg TK miałyby
one godzić w polską Konstytucję, tymczasem przesłanki w orzeczeniu raczej
wskazują na obronę polskiego trójpodziału władzy i dostępu do niezawisłego
i bezstronnego sądu.
W Polsce walka o wolne sądy trwa w zasadzie od początku kadencji aktualnej władzy, przybierając różne formy sprzeciwu
obywateli i środowisk prawniczych. Lipcową odpowiedzią na unijne orzeczenie
było odmrożenie działalności Izby Dyscyplinarnej, a więc jawne przeciwstawienie
się wytycznym TSUE. To pierwszy krok do
Polexitu, bo rządzący Polską z premedytacją ignorują zawarte między krajami
członkowskimi UE traktaty.

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE
1 maja 2004 r., wskutek referendum
obywatelskiego, Polska – zdecydowaną
większością głosów – dołączyła do Unii
Europejskiej. Członkostwo dało nam wiele korzyści, ale zobowiązało nas także do
przestrzegania unijnego prawa w każdej
materii, m.in. do natychmiastowego wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawie-
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dliwości. Jednym z obowiązków była – i jest
– gwarancja niezawisłych sędziów i niezależnych sądów. Ignorowanie postanowień
TSUE grozi karami pieniężnymi, odszkodowaniami oraz odpowiedzialnością karną
funkcjonariuszy publicznych. Za wykonanie orzeczeń TSUE odpowiedzialni są m.in.
Pierwszy Prezes SN, KRS w obecnym składzie, rzecznicy dyscyplinarni i prokuratury
oraz sądy dyscyplinarni i prezesi sądów.
Polacy w minionych dekadach chętnie korzystali ze środków unijnych, które podwyższyły widocznie jakość życia oraz
wsparły wiele dziedzin gospodarczych, społecznych oraz infrastrukturalnych. Praktycz-

nie wszystkie instytucje publiczne (a także
wiele podmiotów prywatnych) korzystały
z tych środków na cele rozwojowe i inne.
Wydawałoby się, że hasło o dofinansowaniach unijnych na stałe zlało się z polskim
krajobrazem, że flaga unijna stała się naturalnym symbolem pojawiającym się obok
barw biało-czerwonych; drzwi Unii Europejskiej stanęły otworem dla pracujących,
uczących się, podróżujących. Wymierne
korzyści finansowe oraz kulturowe nie dla
wszystkich były wystarczającym powodem
na zgodę z unijnymi standardami życia czy
gospodarki, jednak nigdy tak otwarcie nie
sprzeciwiono się politycznie zawartemu
w 2004 r. traktatowi.

IKR&MAGI

t i t r es s er v i c es

Biuro IKR&MAGI serdecznie
zaprasza na otwarcie
nowego biura!
Z
ogromną
przyjemnością
zapraszamy
wszystkich naszych współpracowników oraz
osoby zainteresowane współpracą na otwarcie
nowego biura z drobnym poczęstunkiem, oraz
lampką szampana, które odbędzie się w
sobotę 25 września 2021, od godziny 13 do 16.

Co druga sobota od
godz. 9:00 do 12:30
Start 2 października!
Cena: 80€ za całość
(+ dyplom ukończenia)

WWW.IKRMAGI.COM | 02 735 64 94
AV DE TERVUREN 296D, 1150 BRUXELLES

BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

księgowość
.brussels

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
OTWARCIE NOWEGO BIURA!
Biuro księgowe VANDENHEEDE oraz biuro
księgowość.brussels z ogromną przyjemnością
zapraszają wszystkich swoich klientów, oraz
osoby zainteresowane współpracą na otwarcie
nowego biura z drobnym poczęstunkiem, oraz
lampką szampana, które odbędzie się w sobotę
25 września 2021, od godziny 13 do 16.
Nowe biuro będzie znajdowało się pod
adresem:
AV DE TERVUREN 296D, 1150 BRUXELLES
KONTAKT:
IZABELA RZOSINSKA
0494 625 938
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kim tempie mogą wywrócić dotychczasowy porządek geopolityczny.
Perspektywy nie są więc aż tak wesołe,
jak by sobie tego życzyli zwolennicy Polexitu. Zbliżają się trudne czasy i trwanie
w nich w pojedynkę raczej nie będzie mądrą decyzją żadnego europejskiego kraju.
Wsparcie we wspólnocie oraz wspólne
cele dają siłę i poczucie bezpieczeństwa,
do którego zdążyliśmy się w minionych
dwóch dekadach przyzwyczaić.

PRAWA CZŁOWIEKA

Przeciętny niezadowolony z członkostwa
w UE Polak ma kilka argumentów, przez
które Polexit wydaje się świetnym wyjściem. Przecież Zachód ograbił nas pod
wieloma względami; gospodarczo, rujnując rolnictwo, wykupując przemysł, podważając polskie wartości i korzenie. Przecież nic nam nie dają za darmo, przecież
zapłaciliśmy za ten europejski dobrobyt
swoją suwerennością. Okradli nas z wiary,
wprowadzili sceptycyzm religijny, podkopali pozycję Kościoła. Ciągle powtarzają,
że kobiety, niepełnosprawni, homoseksualni i imigranci mają prawa, że każdy
względem prawa powinien być równy…
Tymczasem prócz tych stereotypowych
zarzutów dla unijnej polityki faktycznie
istnieje kilka zagrożeń, które niepokoją od
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wielu lat. Teraz być może bardziej niż kiedyś,
ale – nie zwalniają one Polaków z zobowiązań, których się niegdyś podjęli. Nie można
być w Unii, korzystać z jej dobrodziejstw,
wsparcia oraz szans na rozwój, a jednocześnie kwestionować decyzje TSUE. Ten organ, czy się to rządzącym podoba, czy nie,
jest ponad wszelką negocjacją i jego orzeczenia mają być wdrażane natychmiastowo.
Złamanie tej zasady, jednej z podstawowych zasad gwarantujących jedność prawa
w UE, jest krokiem wstecz, w destabilizację,
w zawieruchę chwiejnej sytuacji politycznej
świata, może nawet w system totalitarny.

MIĘDZY ZACHODEM
A WSCHODEM
Polska położona jest w takim miejscu kontynentu, że napierają na nią z dwóch stron
mocne siły o zupełnie innej biegunowości.
Trzymając się Unii Europejskiej, potwierdzamy, że wartości humanizmu, kapitalizmu
i wspólnego rozwoju są priorytetowe. Po porzuceniu Unii alternatywą staje się wschód.
To już przerabialiśmy, zresztą dwukrotnie
w niedalekiej historycznej przeszłości Polska
była rozdzielona pomiędzy dwie wrogie siły
– wschód i zachód. Dziś taka opcja wydaje
się abstrakcyjna, nierzeczywista; od ponad
trzydziestu lat żyjemy w całkowicie wolnym
kraju (choć członkostwo unijne niektórym
w tej wolności przeszkadza), rozwijającym
się prężnie i zapewniającym swoim obywatelom życie na dobrym poziomie. Zapewniającym bezpieczeństwo. Tymczasem destabilizacja tego systemu może nadejść zewsząd.
Najpierw z licznych tarć politycznych między
Rosją a Unią. W dalszej kolejności – z zapędów totalitarnych obecnej władzy w Polsce. W końcu – z powodów ekologicznych
i zmian klimatu, które w zaskakująco szyb-

Unia Europejska to bowiem nie tylko pieniądze, które spadają z nieba. To gwarancja
poszanowania praw każdej osoby będącej
członkiem kraju członkowskiego UE. Prawa
do wolności i bezpieczeństwa, życia prywatnego i rodzinnego, do ochrony danych
osobowych, wolności wyznania, myśli, sumienia, wypowiedzi, informacji, zgromadzeń, sztuki, nauki. Do ochrony przed dyskryminacją i niesprawiedliwością. Prawa do
ochrony również prawnie i sądownie.
Po to właśnie są potrzebne niezależne sądy,
po to jest potrzebna prawidłowo działająca Izba Dyscyplinarna. Polexit to nie tylko
uderzenie w jakość życia politycznego, gospodarczego czy społecznego, to przede
wszystkim ryzyko utraty wolności i poczucia
bezpieczeństwa. Brytyjczycy podczas Brexitu mogli sobie pozwolić na komfort finansowy, wsparty stabilnymi strukturami demokratycznymi – nie bali się, że za chwilę ktoś
będzie ich cenzurował czy prześladował.
Polskie wyjście z UE nie będzie tak gładkie –
jedynie pycha i arogancja pozwalają twierdzić, że w tak niestabilnych czasach, jakie
nadchodzą, sami będziemy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo i stabilizację.
Ewelina Wolna-Olczak

fot. Wikipedia

GRABIEŻE MENTALNE
I MORALNE

Niezgoda na orzeczenie TSUE stanowi
dla Polski jeszcze jedno zagrożenie. Pojawiające się w ostatnich latach incydenty
łamania praw człowieka mogą stać się
powszechną praktyką, a wypracowane latami mechanizmy gwarantujące wolność,
równość i szacunek wszystkich obywateli
mogą zostać obalone. Wyjście z UE niestety może się wiązać z wkroczeniem w etap
nakazów i zakazów, nie tylko gospodarczych, politycznych, ale także moralnych
i światopoglądowych. Pojawiające się
w kilku ostatnich latach zamachy na np.
prawa kobiet, władzę sądowniczą, wolne media czy prawa osób LGBT nie wróżą
zbyt dobrze kondycji praw człowieka po
ewentualnym Polexicie.
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Opactwa i browary
w Belgii
KLASZTOR W CHIMAY
Chimay to największy belgijski browar (170 000 hl/rok). Prawdziwa nazwa opactwa brzmi Notre Dame de Scourmont i pochodzi od wzgórza, na którym zostało wybudowane. Powstało ono w 1850 r., kiedy to mała grupa mnichów osiedliła się
w tym regionie. W 1862 r. rozpoczęto warzenie piwa. Są to
piwa warzone tradycyjną metodą górnej fermentacji, dofermentowywane w butelkach. Cechują się winno-owocowym
aromatem.

Belgijskie piwa trapistów i opackie (biéres d’abbaye)
tzw. degustacyjne, są produktami fermentacji górnej,
natomiast zawartość alkoholu wynosi w nich 10 proc.
Pija się je powoli, smakując ich aromat i głębię. Jednak
nie należy mylić tych dwóch gatunków piw.
Na świecie jest tylko sześć opactw mających prawo
do warzenia piwa trapistów i wszystkie znajdują się
w Belgii: Westvleteren, Westmalle, Chimay, Orval, Rochefort i Achel.
Trapiści to pochodzący z Normandii zakon cystersów,
znany z wielkiego zamiłowania do browarnictwa. Ich
nazwa pochodzi od klasztoru La Trappe założonego
w 1664 r. we Francji. Piwo trapistów musi być warzone w murach klasztoru trapistów. Nazwa jest chroniona prawem, a etykieta głosi, że to „autentyczny
wyrób trapistów”. Zyski ze sprzedaży piwa trapiści
przeznaczają częściowo na prace renowacyjne klasztorów, a częściowo na cele socjalne i charytatywne.
Piwa trapistów – mocne Ale – produkowane są zawsze metodą górnej fermentacji; druga fermentacja
zachodzi w butelce. Piwa te mają różne kolory, smaki
i gęstość. Najsłynniejszym klasztorem, który kultywuje tradycje browarnictwa, jest Chimay. Klasztor ten
był pierwszym, który zaczął sprzedawać produkowane przez braci piwo poza mury opactwa.
Piwa opackie, podobnie jak piwa trapistów – należą
do mocnych Ale. Nie są jednak produkowane w klasztorach, lecz są produktami tworzonymi przemysłowo
na licencji udzielonej przez opactwa – w tym opactwa
norbertańskie (Leffe i Grimbergen, Floreffe) czy benedyktyńskie (Maredsous i Affligem).
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Piwo Chimay Blue jest najlepszym gatunkiem pochodzącym
z tego klasztoru. Początkowo warzone było jako piwo świąteczne
z przeznaczeniem na Boże Narodzenie. Ma ono charakterystyczny
głęboko aromatyczny posmak.
Klasztor w Chimay znany jest również ze swojej produkcji serów. Jest
ich pięć rodzajów i wszystkie produkowane są wyłącznie z mleka pochodzącego z tego regionu Belgii.

www.chimay.be

OPACTWO WESTMALLE
Opactwo Westmalle powstało 1794 r. Początkowo nie
miało jednak rangi opactwa, lecz wspólnoty. Kiedy
w 1836 r. otrzymało tę rangę, rozpoczęto warzenie
piwa. Opactwo to jest najstarszym wśród trapistów
w Belgii. Do oznaczenia swoich produktów używa
typowych dla Belgii określeń, takich jak Dubble
i Triple. Tylko to najsłabsze, pojedyncze, przyjęło
nietypową nazwę Ekstra i przeznaczone jest dla zakonników. Wszystkie te określenia w późniejszym
okresie dały początek nowym kategoriom piwnym,
a piwa z Westmalle stały się po części ich wzorcami.
Pojedyncze to Ale, podwójne to Dubbel, a najmocniejsza wersja
stała się podstawą dla kategorii piw zwanych popularnie i lakonicznie: belgijskie Triple. Piwa Westmalle są poddawane wtórnej
fermentacji w butelkach. Westmalle Triple występuje w wersjach
butelkowych o pojemności 0,33 l i 0,75 l, bardzo często pojawia
się w zestawach specjalnych z pięknym kielichem, najodpowiedniejszym szkłem do trapistów.

www.trappistwestmalle.be

Trapiści z Orval godzą pobożność z przyjemnościami życia
doczesnego.
Pielgrzymów
zapraszają na rekolekcje,
turystów zachęcają do
obejrzenia średniowiecznych ruin, a piwoszy do
degustacji swojego piwa.
Jak głosi średniowieczna
legenda, nazwę opactwa
Orval (Złota Dolina – Val
d’Or) pierwsza miała wypowiedzieć hrabina Matylda z Toskanii, która wybrała
się tu na polowanie. Odpoczywając nad
źródłem (bijącym do dzisiaj), upuściła złoty pierścień. Na nic się zdały poszukiwania. Matylda postanowiła szukać ratunku
w klasztorze. Kiedy po żarliwej modlitwie
wróciła nad źródło, z wody wyskoczył
pstrąg z zagubionym pierścieniem. „Doprawdy jest to Złota Dolina!” – miała wykrzyknąć Matylda.

tyko jedną odmianę piwa (Orval Trappist
Ale), określaną często mianem Królowej
Trapistów (6,2 proc. alk. obj.). Browar
dodatkowo na potrzeby mnichów warzy delikatne piwo o nazwie Petite Orval
(3,5 proc. alk. obj.).
Piwo warzone w tym opactwie można
zaliczyć do najciekawszych. Swą niezwykłą pomarańczową barwę zawdzięcza
użyciu trzech rodzajów słodu oraz dodatku (grubo skrystalizowanego) białego
lodowatego cukru i potrójnej fermentacji. Jego wtórna fermentacja trwa 5-7 tygodni w temperaturze 15°C, zaś leżakowanie w nietypowych butelkach traktowane jako trzecia fermentacja trwa dwa
miesiące. Piwo ma smak owocowy do
delikatnie landrynkowego, z lekko pozostającą goryczką. Doskonałe nasycenie
i kwiatowy zapach dopełniają dzieła.
W klasztornym sklepiku można kupić
10 butelek 0,33-litrowych (pojedynczych
się nie sprzedaje) oraz produkowany
również na miejscu ser.

KLASZTOR SAIN-SIXTE
W WESTVLETEREN
Browar Westvleteren powstał 1838 r.
Ten jeden z najmniejszych browarów
(5 000 hl/rok) zakonu trapistów, może
właśnie dla przekory, zajął się warzeniem
najmocniejszego piwa zakonnego, które
ma 10,2 proc. alk. obj. Browar nie etykietuje butelek. Piwa można jedynie rozpoznać po kolorach kapsli (zielony, niebieski,
żółty). Piwo można nabyć wyłącznie na
terenie klasztoru po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. Istnieje swoista „lista
zapisów na piwo”, w przypadku spóźnienia się na określony dzień zamówienie automatycznie zostaje anulowane.
Sam klasztor usytuowany jest w małej wiosce Westvleteren, w zachodniej Flandrii.

www.sintsixtus.be

KLASZTOR W ACHEL

Mnisi prowadzą przy klasztorze browar.
Rozlewa się tu rocznie 70 tys. hektolitrów
piwa, z czego 95 proc. kupują Belgowie,
3 proc. zakonnicy eksportują do Francji.
Reszta, w butelkach z etykietą ozdobioną
pstrągiem ze złotym pierścieniem, trafia
do sklepów na całym świecie.

Najstarszy istniejący browar
trapistów, Rochefort, powstał już 1595 r. Nie może
on konkurować wielkością produkcji z poprzednikami (18 000 hl/rok).
Klasztor nosi nazwę Notre Dame de Saint-Remy.
Browar produkuje trzy
rodzaje piwa: Rochefort 6
(najstarsze), Rochefort 8
(zwane „specjalnym”) i Rochefort 10 (zwane „cudownym”). Piwa z tego browaru
nie przestrzegają tzw. belgijskiej klasyfikacji stylów. Mimo to nie można też powiedzieć o nich, że nie mają klasztornego
charakteru.

Historia browaru w Achel sięga
1648 r., kiedy to holenderscy
mnisi w tym właśnie miejscu
wybudowali kaplicę. W kilka lat później wybudowano
mały klasztor. Ten został
zburzony podczas rewolucji francuskiej. Z ruin podźwignęli go mnisi z klasztoru Westmalle. Pierwsze
wzmianki dotyczące warzenia piwa o nazwie Patersvaatje w klasztorze Achel
sięgają 1852 r. Regularną
produkcję piwa rozpoczęto
dopiero 1871 r. Jest to najmłodszy i najmniejszy browar traipstów. Zniszczony
w czasie I wojny światowej browar odrodził się w 1998 r. dzięki wydajnej pomocy
trapistów z Westmalle i Rochefort.
Niewielka wydajność browaru (4 500 hl/rok)
skłoniła zakonników do produkcji masowej
tylko dwu rodzajów piwa: Achel Blond 8º
i Achel Bruin 8º (po 8 proc. alk. obj.).
Podobnie jak w opactwie Orval, ten
klasztorny browar warzy wyłącznie na
potrzeby zakonu dwa inne gatunki piwa.
Są nimi: Achel Blond 5º i Achel Bruin 5º
(po 5 proc. alk. obj.)

Orval jest jedynym browarem klasztornym trapistów oferującym do dystrybucji

www.abbaye-rochefort.be

www.achelsekluis.org

Tyle legenda, która pozostała nie tylko
w nazwie opactwa, ale i w herbie klasztornego browaru przedstawiającym pstrąga
ze złotym pierścieniem.
Pierwsi cystersi przybyli do Orval
w 1070 r. z południa Włoch. Założycielem
rozbudowywanego przez wieki opactwa
był Benedykt z Kalabrii. Opactwa nie
omijały wojny i pożary, a dzieła zniszczenia dopełniła rewolucja francuska. Nowy
klasztor zbudowano w latach 1929-36.
Po średniowiecznych ruinach można
przejść trasą turystyczną. Zachowała się
m.in. brama wejściowa z 1518 r., ściany
XIII-wiecznego domu dla gości, XVII-wieczna posadzka i fundamenty, ocalał grobowiec pierwszego księcia luksemburskiego
Wenceslasa.
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www.orval.be

KLASZTOR
NOTRE DAME
DE SAINT-REMY
W ROCHEFORT

fot. Adobe Stock/desdemona72

OPACTWO ORVAL
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Back to school - MaxiClean is cool

Logorytmika

Dla dzieci Naszych Pracowników:
Zajęcia prowadzone przez certyfikowanego
logopedę i pedagoga Panią Magdę Mrowczyk.
Zapisy na zajęcia: 0467 788 667

Rodzinna wycieczka
do Plopsaland

Szczegóły oraz zapisy na naszym fb oraz
pod numerem telefonu: 0484 682 510

Strefa Dobrego Czasu
Sensoplastyka® i Smyko-Multisensoryka® - zajęcia już od 18m życia
Plac zabaw różnych - zajęcia ogólnorozwojowe, Akademia Dzikich Dzieci,
Sensoryczne urodziny
Cool’ turalne dzieciaki – wycieczki do miejsc przyjaznych dzieciom,
Dobre Przedszkole – grupy zabawowo rozwojowe

Zapraszamy na Drzwi Otwarte w Strefie Dobrego Czasu
18 września, godzina 11 00 – 16 00, Rue Georges Simpson 34, 1083 Ganshoren
Szczegóły oraz zapisy na naszym fb oraz pod numerem telefonu: 0483 207 253

www.facebook.com/MaxiClean.be

Pracuj
tak jak

lubisz
Nie masz
własnych godzin?
W MaxiClean to nie problem!

Chcesz zmienić biuro?
Z MaxiClean to bardzo proste!

Skontaktuj się z nami już dziś i dołącz
do zadowolonych Kobiet,
które wybrały MaxiClean.
Bruksela:

0485 031 370

Antwerpia:

0492 840 633

Leuven:

0484 460 815

Waregem:

0491 569 544

Sprawdź, dlaczego warto pracować
w MaxiClean.
www.facebook.com/MaxiClean.be

ROZMOWA
KWALIFIKACYJNA
W EPOCE POCOVIDOWEJ

Przyjęcie do pracy zależy od wielu czynników, ale chyba najbardziej stresującym
jest rozmowa kwalifikacyjna. By dobrze na niej wypaść, kandydat musi się dobrze
przygotować i umieć odpowiednio odpowiedzieć na pytania osoby rekrutującej lub
zatrudniającej go. Rozmowy kwalifikacyjne w czasach epidemii mają swoją specyfikę.
Warto być przygotowanym na nowy rodzaj pytań, nieraz ściśle związany z sytuacją
epidemiologiczną.

Jak się czujesz?
W zasadzie takie pytanie kojarzyło się do tej
pory z niezobowiązującą rozmową pomiędzy
członkami rodziny lub znajomymi. Teraz możemy je usłyszeć na początku rozmowy kwalifikacyjnej. Ma ono m.in. sprawdzić, jakie emocje
budzi w przyszłym pracowniku kwestia aktualnej sytuacji i trudności związanych z pandemią.
Dobrze jest wyrazić swoje obawy i chęć powrotu do normalnej sytuacji, a przede wszystkim
zaprezentować się jako ktoś, kto stara się zaadaptować do nowej i ciągle zmieniającej się
sytuacji, oraz ktoś, kto i w takich warunkach
jest w stanie dać z siebie wszystko, co najlepsze.
Można też podkreślić, jak wiele się uczysz i starasz się sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

biurowych. Może się okazać, że praca w biurze
będzie miała inny charakter niż było to praktykowane wcześniej – wymagane może być przemieszczanie się pomiędzy różnymi salami budynku biurowego lub różnymi budynkami.
Jeśli już pozna się wymagania pracodawcy
w tym względzie, warto przeanalizować, czy
tego typu praca i związane z nią konieczne przemieszczanie się będą nam odpowiadać i czy jesteśmy w stanie być dyspozycyjni.

Jakie jest pana/pani
zdanie na temat telepracy?
Należy dobrze zastanowić się nad odpowiedzią
na to pytanie i szczerze opowiedzieć o własnych doświadczeniach lub oczekiwaniach
w tym zakresie. Obecnie wielu pracodawców
o wiele częściej niż wcześniej umożliwia pracę
zdalną czy wręcz nakazuje niektórym pracownikom taką właśnie formę pracy. Dużą popularność zyskuje praca w systemie hybrydowym.
Dobrze powiedzieć szczerze o swoich oczekiwaniach, ale warto pozostać otwartym na
ofertę pracodawcy i jego wymogi. Najważniejsze w odpowiedzi na to pytanie jest pokazanie
swojej elastyczności i możliwości adaptacji do
zmiennych godzin i stylu pracy.

Czy wyraża pan/pani
gotowość pracy w różnych
miejscach?
Obostrzenia sanitarne związane z pandemią
koronawirusa zmusiły wiele instytucji do zmiany wystroju, a nawet miejsca pomieszczeń
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woju osobistego lub emocjonalnego, jak kursy
relaksacyjne. Musimy najpierw sobie szczerze
odpowiedzieć na takie i podobne pytania, by
przekonująco zabrzmieć w uszach rekrutera.
Konstruktywne i efektywne wykorzystanie
czasu i ciągłe poszerzanie swych możliwości to
dodatkowy atut w czasie rozmowy. Chęć zmiany pracy czy przebranżowienie się to świetny
przykład postawy proaktywnej, bardzo poszukiwanej obecnie na rynku pracy.

Jak pan/pani radzi sobie
z nową formą pracy?
W czasach pandemii w zasadzie każdy pracownik musiał dostosować się do nowych wymogów i stylu pracy. W jednych branżach były
to niewielkie zmiany, zaś w innych – diametralne. Nie zdziwmy się więc, gdy potencjalny
pracodawca będzie chciał poznać nasze zdanie na temat pracy zdalnej, naszych umiejętności w posługiwaniu się nowoczesną technologią oraz organizowaniu pracy własnej
i zespołu w warunkach pracy online, a także
na temat sposobów komunikacji z kolegami
z pracy oraz przełożonymi.
Warto opowiedzieć, jak radzimy sobie
z nową organizacją dnia i że ważna jest dla
nas równowaga pomiędzy obowiązkami zawodowymi, domowymi i odpoczynkiem.
Jeśli jakieś metody zarządzania czasem lub
sposoby motywacji zadziałały w twojej poprzedniej pracy – pochwal się nimi. Podobnie jak technologicznymi narzędziami i programami, których znajomość przyswoiłeś
w czasie pracy zdalnej.

Czy jest coś, czego się
nauczyłeś/nauczyłaś
o sobie w czasie pandemii?

Czy epidemia spowodowała
zmianę pana/pani wyborów
zawodowych lub ścieżki
kariery?
Możemy usłyszeć pytania typu: Czy aktualna sytuacja, czyli stan epidemii, wpłynęła na wybór
miejsca pracy? Jakie czynniki spowodowały, że
zainteresował/a się pan/pani naszą ofertą? Czy
szuka pan/pani nowej pracy, gdyż poprzednie
zajęcie już się przestało podobać lub przynosić
satysfakcję? Tu warto wspomnieć o zrealizowanych kursach czy szkoleniach, i to nie tylko tych
podnoszących kwalifikacje, ale i ważnych dla roz-

Każda nowa cecha charakteru lub nowe umiejętności, które pojawiły się w tym trudnym
czasie, mogą mieć znaczenie dla nowego pracodawcy. Każdy sygnał aktywności jest ważny,
gdyż pokazuje nas jako osobę, która nie szuka
wymówek, by nic nie robić, ale próbuje zaadaptować się do nowej sytuacji.
Jak zawsze warto dobrze przemyśleć odpowiedzi na dane pytanie i je przećwiczyć oraz
zadbać o właściwy dobór argumentów i organizację swojej wypowiedzi. Choć pytania
mogą się wydawać łatwe, to właśnie słuchając
naszych odpowiedzi, rekruter będzie sondował naszą przydatność. Warto także spytać potencjalnego pracodawcę o warunki pracy i jej
bezpieczeństwo, o przewidywany tryb pracy
i procedury związane z epidemią.

Sylwia Maj
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WAKACJE

W BELGII

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

Leśna przygoda dla najmłodszych
Tym razem mamy niespodziankę dla wszystkich milusińskich.
Dzielimy się relacją z leśnej przygody, na którą Wakacje w Belgii
zaprosiły do wspólnej zabawy dzieci i rodziców.
Naszym celem było pokazanie, jak można bawić się w lesie,
używając prostych materiałów i tego, co znajdziemy wokół siebie
oraz, że zwykła wędrówka może okazać się świetną zabawą,
jeśli tylko wykażemy się odrobiną kreatywności, będziemy mieli
oczy, uszy i nos szeroko otwarte.

Trasa jest pętlą, która rozpoczyna się i kończy na parkingu p
parku Tournay-Solvay (parking dworca stacji kolejowej Bo
fort), dalej prowadzi przez las - Forêt de Soignes. W le
wyznaczone są specjalne miejsca, gdzie można zorganizow
zabawy. Jeśli będziecie uważnymi obserwatorami, może
spotkać na swojej drodze wiele ciekawych zwierząt, któ
zamieszkują Forêt de Soignes. Jednym z nich jest bard
podobny do wiewiórki burunduk, czyli wiewiórka syberyjs
która ma charakterystyczne podłużne ciemne i jasne
Poniżej znajdują się materiały edukacyjne, które można wykoprzemian pasy, małe uszy i puszysty ogon. Na mokradła
zmęczeniem,
ale zasłużą
to w iście rajskich waNa kempingu, tuż poniżej lotniska czekał
rzystać wybierając się z dzieckiem na wędrówkę.
Niech
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Spitsberkempingu to było nasze jedyne zabezpienie dwa lata od mojej wyprawy na
gen, położonej w archipelagu Svalbard,
czenie przed niedźwiedziami polarnymi,
Arktykę. Choć samo słowo „wypra- w arktycznej stolicy Longyearbyen pano- których jest tu więcej niż ludzi. Kemping
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horyzont. Natomiast od 26 października
po naszym pobycie być może właśnie wydo 16 lutego na archipelagu Svalbard pagłodniały niedźwiedź odwiedził kemping
nuje wieczna noc. Zachodnia i północna
i pozbawił życia arktycznego turystę.
Nie pamiętam dokładnie pierwszej fascyczęść archipelagu ogrzana dzięki ciepłemu
nacji tym niezwykłym miejscem. Może
prądowi Golfstrom doświadcza lata, podNiedźwiedź polarny ciągle jest jeszcze
wszystko zaczęło się od niedzielnych ﬁlmów
czas kiedy na zachodnim brzegu zima nie
królem Arktyki. Znajduje się pod ścisłą
przyrodniczych, gdzie głos Krystyny Czuustępuje nigdy. Latem śnieg topnieje, tunochroną, ale mimo to za każdym razem,
bówny zabierał mnie ze sobą w przeróżne
dra zakwita, a lisy polarne zmieniają kolor
opuszczając miasteczko, trzeba być uzbrociekawe miejsca. A może to, że zimno znosierści na brązowy – wtedy nie widać ich
jonym – uprzednio należy postarać się
szę o wiele lepiej niż upał, ukierunkowało
na tle monochromatycznego krajobrazu.
o pozwolenie na broń i wynająć ją w jednym
wybór moich destynacji wakacyjnych... ZaTemperatury szybują w górę – latem średze sklepów. Broń jest tak naprawdę tylko
wsze ciągnęło mnie na północ.
nio jest tu 4°C. A z powodu tego, że nie zastraszakiem, ponieważ za zabicie niedźwiepada noc, nie występują wahania dobowe
dzia grożą horrendalne kary.
Najpierw była Norwegia. Cztery lata temu
i temperatury są dodatnie. Przez ostatnie
pojechałam na pierwszy trekking, 300 km
dekady średnia temperatura wzrosła tu
W 1920 r. podpisany został Traktat paryski,
za koło podbiegunowe, na cudowny archio 4 stopnie Celsjusza. To jest właśnie miejwedług którego cały archipelag Svalbard
pelag norweskich wysp Lofotów. To tam
sce na kuli ziemskiej, które ociepla się najstanowi własność Królestwa Norwegii, ale
pokonałam swoje ograniczenia i zmierzyszybciej. Witajcie w Arktyce!
państwa-sygnatariusze, których jest 42,
łam się ze sobą, ze swoim strachem i ze

W
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w tym Polska, mają równe prawo do korzystania z zasobów naturalnych archipelagu i prowadzenia na jego terenie badań
naukowych. Prawa przyznane zapisami
traktatu wykorzystują jedynie Norwegia
i Rosja, które mają na Svalbardzie kopalnie
węgla kamiennego. Węgiel kamienny jest
podstawą gospodarki miasteczka Longyearbyen, nie rosną tu żadne drzewa. Dzięki
elektrowni węglowej ogrzewane i zasilane
są w prąd wszystkie budynki. Na szczęście
elektrownia ma ulec w najbliższej przyszłości ekologicznej transformacji. Poprawi to
zapewne w miasteczku jakość powietrza,
która pozostawia wiele do życzenia. Na
jakość powietrza wpływa nie tylko elektrownia, ale również samochody, które nie
spełniają norm emisyjnych, oraz ogromne
promy – molochy wpływające do małego
portu, przewożące po kilka tysięcy turystów z całego świata.

Turyści wpadają tu na parę godzin zrobić zakupy w sklepach z pamiątkami i zjeść obiad
w jednej z kilku restauracji, by następnie
wrócić do portu z plas�kowymi reklamówkami wypełnionymi pluszowymi niedźwiedziami i udać się w dalszy rejs po dzikiej Arktyce.
Turyści, którzy zostają na dłużej w Longyearbyen, mogą wybrać spośród bogatej oferty
turystycznej szereg atrakcji w zależności od
pory roku: kajaki, skutery, wyjście na lodowiec lub w góry w asyście uzbrojonego przewodnika. Można też popłynąć w całodzienny
rejs do niedalekiego rosyjskiego miasteczka
Barentsburg i poczuć się prawie jak w domu
wśród komunistycznej architektury i głowy
Lenina górującej nad miasteczkiem. Po drodze podpłynąć pod czoło roztapiającego się
lodowca i usłyszeć jego śpiew, a wracając być
eskortowanym przez setki bieług białych,
delﬁnów i kilka waleni.

Na szczęście ta część Arktyki, mimo zwiększającej się liczby turystów, pozostaje
jeszcze królestwem zwierząt. Trudno
przejść spokojnie drogą i nie być zaatakowanym przez ptaki, które składają swoje jaja na ziemi. Jedyną ochroną
przed nimi jest machanie rękami lub
rękawiczką, by uchronić się przez wydziobaniem dziury w głowie. Ptaki są tu
u siebie. U siebie są też morsy, które pojawiając się na plaży, zawsze wzbudzają
sensację. Nietrudno zobaczyć tu renifery
czy lisy polarne, natomiast trudno jest
je sfotografować bez odpowiedniego
sprzętu. Zwierzęta unikają towarzystwa
ludzi. A kiedy na kempingu wszyscy śpią,
a na dworze panuje wieczny dzień, renifery wypasają się w pobliżu namiotów.
Można usłyszeć ich obecność. Ucho
człowieka śpiącego na Arktyce jest jakby
wrażliwsze na dźwięki.

moniakrasowska@gmail.com
www.monikakrasowskaphotography.com
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Mobilna aplikacja CM – ściągnij
i korzystaj
szony
wkład

SKI FUNDUSZ ZDROWIA

owy

Aplikacja My CM to twoje cyfrowe biuro: zawsze i wszędzie dostępne. Dzięki niej możesz poprosić o usługi i korzyści CM oraz śledzić
zwroty, zamówić żółte naklejki oraz korzystać z całego szeregu
innych czynności, które oferuje klasyczne biuro. Pobierz aplikację
z Google Play lub App Store.
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Za pomocą CSAM
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Czy można mieszkać osobno bez rozwodu
– czyli czym jest separacja faktyczna
W życiu zdarza się czasem, że para małżeńska przestaje się dogadywać i strony podejmują decyzję o rozstaniu „na próbę” bez
składania pozwu rozwodowego. Prawo belgijskie pozwala na takie rozwiązanie poprzez tzw. „separation de fait”. Czym się charakteryzuje separacja faktyczna i jak się do niej przygotować? Czy
możesz sprzedać dom rodzinny? Czy w tym okresie sędzia może
podjąć środki tymczasowe?

JAKIE SĄ SKUTKI PRAWNE SEPARACJI FAKTYCZNEJ?
Wszystkie konsekwencje prawne związane z istnieniem małżeństwa pozostają w mocy pomimo faktycznej separacji małżonków:
ich prawa i obowiązki wobec siebie są dalej aktualne. Małżonkowie mają zatem w dalszym ciągu wzajemny obowiązek pomocy
oraz dochowania wierności. Jeśli powyższe obowiązki nie są respektowane, jest to podstawa do orzeczenia rozwodu.
Jeśli jesteś w związku małżeńskim w ramach ustroju wspólnoty majątkowej i chcesz kupić nieruchomość lub zaciągnąć długi, odpowiedzialność ponoszą oboje małżonkowie, mimo że nie
mieszkają już razem. Oznacza to, że w przypadku śmierci jednego
z małżonków drugi z nich nadal dziedziczy w całości część, która
należałaby mu się, gdyby mieszkali razem.

CZY NASZ WSPÓLNY DOM POZOSTAJE CHRONIONY?
Ochrona domu, w którym mieszkali małżonkowie, oznacza, że żaden z małżonków nie może go sprzedać, oddać, obciążyć hipoteką ani wynająć bez zgody drugiej strony, nawet jeśli jest jedynym
właścicielem budynku. Ochronie podlegają również meble oraz
inne elementy wyposażenia.
Zasada ochrony domu w prawie belgijskim rozciąga się na wszystkie formy ustroju małżeńskiego: stosuje się ją w odniesieniu do
wspólnoty, jak i małżeństw, które zawarły tzw. majątkową umowę
przedmałżeńską lub będących w separacji.

Ochrona domu lub mieszkania wspólnego nadal obowiązuje, nawet jeśli jeden z małżonków opuści wspólne miejsce zamieszkania. W rzeczywistości chodzi o to, że jeśli małżonek „opuszcza”
wspólny dom, to drugi małżonek oraz dzieci muszą być chronieni
i mieć możliwość dalszego w nim życia.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SEPARACJI FAKTYCZNEJ?
Małżonkowie pozostający w separacji zgodnie z prawem mogą
spisać między sobą „umowę honorową” w celu uregulowania
najważniejszych warunków separacji. UWAGA, tego typu umowa
nie jest prawnie wiążąca: sąd nie może zmusić cię do wykonania
postanowień zawartych w tej umowie, chyba że dotyczą one alimentów lub kwestii opieki nad dziećmi.

ŚRODKI TYMCZASOWE
W okresie separacji faktycznej możesz zwrócić się do sędziego sądu rodzinnego o podjęcie tymczasowych środków w celu
ustalenia warunków separacji. Najczęściej strony zwracają się
do sądu o ustalenie zasad opieki nad małoletnimi dziećmi oraz
w kwestiach alimentacyjnych lub związanych z innymi rozliczeniami finansowymi. W tym celu wystarczy złożyć wniosek
(pisemny) w sekretariacie sądu. Pomocne może być skonsultowanie się w tym zakresie z prawnikiem lub notariuszem.
Agnieszka Sita
prawnik w ASBL Trampolina,
współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli
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Jednym z najsilniejszych wspomnień z mojego dzieciństwa jest głos czytających mi
rodziców. Mimo że byłam czwartą córką, nigdy nie pozwolili mi odczuć, że są zmęczeni dziećmi, pracą, obowiązkami. Pamiętam półciemność w moim pokoju, zapaloną jedynie lampkę, ich głosy i moje dziecięce zdenerwowanie, kiedy nagle zanikały:
„Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej!”. Chociaż przeczytałam w swoim dorosłym życiu
wiele książek, wciąż doskonale pamiętam ulubioną bajkę mojego taty.
Od lat czytam swoim czterem synom. Od przebudzenia czekam na ten moment, gdy
w moim domu przygasną światła, a po godzinnym czytaniu usłyszę głos swoich dzieci:
„Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej!”. Zapraszam i Państwa do magicznego świata
wspólnej lektury!
Anna Pliszki-Fila – mama Marka (13), Gerarda (10), Wiktora (8) i Oskara (4)
autorka bloga o książkach dla dzieci: www.czyt-anka.pl

Od pierwszego wydania książki w 2005 roku
doczekaliśmy się już wielu wznowień oraz
dodatkowych części. I jest to wspaniała
wiadomość, bo detektywa Pozytywkę powinno znać każde dziecko! Dorośli też nie
powinni stronić od spotkania z nim, choć
książka adresowana jest do dzieci – „jedynych istot, które traktują detektywa Pozytywkę poważnie”.

Kilka lat temu, skuszeni wyjątkowo entuzjastycznymi recenzjami „książki dla niejadków”, postanowiliśmy zaopatrzyć się
w tę czytelniczą pozycję dla najmłodszych
(2+). I nie żałujemy zakupu. Co prawda nie
odmieniła ona nawyków żywieniowych żadnego z naszych synów, ale przewędrowaliśmy z każdym z nich przez motyli cykl życia,
obserwując, jak nasze pociechy „przegryzają” się przez rozmaite produkty spożywcze.
A że drukowana na kartonowym papierze
książka pełna jest otworów zrobionych
przez gąsienicę w trakcie konsumpcji, to
małe palce dzieci są zachwycone penetrowaniem pozostawionych przez wyżej wymienioną śladów. Gorąco polecam wszystkim rodzicom najmłodszych pociech.
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W naszych czytelniczych poszukiwaniach
zdarzają nam się spotkania z książkami, które
zachwycają przede wszystkim obrazem. Tak
było i teraz. Książka „Może. O magicznym potencjale, który drzemie w każdym człowieku”
sprawiła, że nad każdą z kart zostawaliśmy
długo pochyleni. Wspaniałe, niebywale plastyczne ilustracje doskonale komponowały
się z krótkimi zdaniami mającymi obudzić
w najmłodszym czytelniku (4+) wiarę w siebie, w swoje możliwości, w swoją przyszłość.
Każda ilustracja i każdy połączony z nią postulat uskrzydlają i utwierdzają czytelnika
w przekonaniu, że nasze życie jest w naszych własnych rękach. A przed adresatem
książki cały świat stoi otworem. Bardzo pozytywna lektura do wielokrotnego czytania
i przeglądania z dzieckiem.

Klienci biegną szybko po schodach na najwyższe piętro kamienicy i żywiołowo pukają
do drzwi agencji detektywistycznej „Różowe okulary”. Tam zostają należycie przyjęci
i wysłuchani. Niewielu jest bowiem interesantów. „Nie jest to jednak żaden problem,
przynajmniej zdaniem detektywa Pozytywki, bowiem i tak prawie nigdy nikt się do
niego nie zgłasza – zwykle to on sam traﬁa
na zagadki, które ciekawią go na tyle, że koniecznie chce je rozwikłać”.
Grzegorz Kasdepke proponuje młodemu
czytelnikowi (6+) wspólną zabawę – kilkanaście opowiadań pozwala na samodzielne
znalezienie rozwiązania detektywistycznych
zagadek. Na końcu książki znajdują się prawidłowe odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami
„tajemniczych” zdarzeń. Teraz nasze dzieci
bez problemu potraﬁą wytłumaczyć wszystkim, dlaczego w upalne dni pękają na plaży
dmuchane zabawki oraz czy pęknięcie wazonu pozostawionego na balkonie w zimie
to na pewno skutek działalności lokalnych
chuliganów. Miłej lektury!
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL
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„Nie ma większego bogactwa
w narodzie nad światłych obywateli“
św. Jan Paweł II

• 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
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김치
PODOBNO KAŻDY MIESZKANIEC KOREI POŁUDNIOWEJ
SPOŻYWA ROCZNIE OKOŁO 20 KG KIMCHI! W 2015 R. TO
TRADYCYJNIE PRZYRZĄDZANE DANIE KUCHNI KOREAŃSKIEJ
ZOSTAŁO NAWET WPISANE NA LISTĘ NIEMATERIALNEGO
DZIEDZICTWA LUDZKOŚCI UNESCO. KOREAŃCZYCY UWIELBIAJĄ
JEGO SMAK I DOCENIAJĄ WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE.
Kimchi, znane także pod nazwą kimchee
lub gimchi, to najważniejsza potrawa nie
tylko w Korei, ale w całym kręgu kultury
azjatyckiej. Podstawą jej wykonania są
warzywa lub dziko rosnące rośliny jadalne z dodatkiem przypraw, urozmaicone
o owoce, ryby, mięso i owoce morza. Oryginalny, klasyczny przepis jako bazę podaje
kapustę pekińską z warzywami (marchewką, porem, czosnkiem i cebulą). Z przypraw
najważniejsza jest sproszkowana koreańska papryka chili, kryjąca się pod nazwą
gochugaru – to dzięki niej kimchi nabiera
pikantności i długo zachowuje świeżość.
Jako urozmaicenie można dodać imbir, anchois czy nawet ostrygi.
Wszystkie składniki poddawane są procesowi fermentacji i w ten sposób powstaje
słynne danie. Podaje się je jako nieodłączny element każdego posiłku, na co dzień
i w dni świąteczne, z okazji wesel, rocznic
lub uroczystości państwowych.
Tajemnica kimchi tkwi także w przekazywaniu przepisu z matki na córkę lub z teściowej na synową – to piękna rodzinna
tradycja. Również sąsiedzi dzielą się radami i składnikami podczas przygotowywania
większych ilości kimchi na okres zimowy.
Wszystko to integruje członków rodziny
i wzmacnia więzi społeczne.

WŁAŚCIWOŚCI KIMCHI
Naukowcy uznali kimchi za jedno z najzdrowszych dań świata. To niewątpliwie
źródło wielu witamin, zwłaszcza z grupy B, składników mineralnych i błonni-
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ka. Za najważniejszy składnik uważa się
bakterie kwasu mlekowego, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie
– wspomagają działanie układu trawiennego i regulują pracę jelit. Hamują rozwój bakterii chorobotwórczych, podnosząc odporność organizmu na infekcje.
Jednak osoby zmagające się z nadciśnieniem powinny ograniczyć spożycie kimchi,
a to z powodu dużej zawartości soli. Z kolei ze względu na obecność ostrej papryki
uważać z tym daniem powinni cierpiący
na refluks, choroby wrzodowe i kobiety
karmiące piersią.

PODSTAWOWY PRZEPIS
NA KIMCHI
Składniki:
ok. 4–4,5 kg kapusty pekińskiej
3 marchewki
1 por
1 szklanka pokrojonej cebuli
1 szklanka pokrojonego czosnku
1–2 łyżeczki startego imbiru
2,5 szklanki gochugaru (koreańskie
płatki chili)
2 łyżki mąki ryżowej
1 szklanka sosu sojowego lub rybnego
1 szklanka soli
1/4 szklanki cukru
Przygotowanie kapusty: Z kapusty wykrawamy biały rdzeń, resztę kroimy wzdłuż na
osiem części i kolejno w poprzek na kawałki
wielkości kęsa. Kapustę wrzucamy do dużego naczynia i płuczemy, następnie po odsączeniu solimy. Podczas solenia kapustę nale-

ży kilkakrotnie przekładać, a czas moczenia
w soli to około 1,5 godziny. Po tym czasie
kapustę wypłukujemy z nadmiaru soli.
Przygotowanie warzyw: Warzywa obieramy, a następnie kroimy: marchewkę
w słupki, pora pod skosem, a cebulę, czosnek i imbir miksujemy w blenderze do
powstania jednolitej masy.
Kleik i pasta do kimchi: Do przygotowania kimchi potrzebny jest kleik wykonany
z wody i mąki ryżowej. Na jedną szklankę
wody dodajemy dwie łyżki mąki (może być
także pszenna), całość podgrzewamy i mieszamy do zgęstnienia. Po tym czasie należy
dodać 1/4 szklanki cukru i dalej gotować,
aż masa stanie się klarowna – całość schładzamy. Do chłodnego kleiku dodajemy
ostrożnie paprykę i mieszamy, a na koniec
dodajemy resztę warzyw.
Łączenie składników: Po przygotowaniu
wszystkich składników należy połączyć pastę kimchi z kapustą. W tym celu najlepiej
założyć rękawiczki, aby uchronić się przed
plamami z pasty. Wszystko mieszamy delikatnie do połączenia się składników.
Na koniec: Gotowe kimchi przekładamy
do szklanych słoików, pozostawiając trochę
miejsca na fermentację – podczas tego procesu masa zwiększa objętość w słoiku. Przez
pierwsze dwa dni kimchi należy pozostawić
w temperaturze pokojowej, a następnie
schować do lodówki. Kimchi jest gotowe
do spożycia po około tygodniu, a w lodówce może być przechowywane do miesiąca.
Najlepiej smakuje podawane z ryżem.

• Wydawać by się mogło, że kimchi to daleki krewny naszej kapusty kiszonej
i ogórków – tak samo przecież opiera się
na procesie fermentacji. Jednak sekretem są tu dodatki, bo oprócz soli używa
się imbiru, chili lub rzepy. To właśnie te
składniki nadają ostro-kwaśny smak.

SPORY O KIMCHI
Kimchi towarzyszy Koreańczykom od zawsze, jednak jego światowa popularność
rozpoczęła się w drugiej połowie lat 80.
XX w., gdy Korea przygotowywała się do
Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Powstało
wtedy pierwsze muzeum kimchi, a władze
zapragnęły wypromować to danie jako
symbol kraju i ciekawostkę turystyczną.
Wtedy też wielkie koncerny zaczęły na
ogromną skalę produkować kimchi komercyjnie i eksportować do sąsiednich krajów.
Po kilku latach passy Japonia, wykorzystując swój większy potencjał gospodarczy,
zaczęła wprowadzać własną wersję kimchi – kimuchi. Jest to potrawa mniej ostra
i szybsza w wykonaniu, bo nie podlega
procesowi fermentacji – jednak to właśnie
fermentacja świadczy o prawdziwości kimchi. Obrotni Japończycy zaczęli podbijać
kolejne rynki zbytu ze Stanami Zjednoczonymi na czele i reklamować swoją wersję
kimchi. Władze Korei nie mogły pozwolić
sobie na odebranie sztandarowej potrawy
i w 1995 r. zgłosiły się do Organizacji Narodów Zjednoczonych z prośbą o wpisanie
potrawy na listę Kodeksu Żywnościowego,
a tym samym o ochronę przed plagiatem
i podróbkami z innych krajów. Prace trwały
kilka lat, bo dopiero w 2001 r. roszczenia
Korei zostały wysłuchane.

Jednak radość z obrony kimchi nie trwała
długo, bo Chiny, węsząc interes w produkcji tej potrawy, spełniły wymogi Kodeksu
i zalały świat swoimi wyrobami. Chociaż
Koreańczycy obronili kimchi jako potrawę
narodową, to szokująco niskie ceny produkcji w Chinach powodują, że 40 proc.
spożywanego kimchi jest importowane do
Korei właśnie z tego kraju.
Obecnie walka o kimchi toczy się niejako
w świecie internetu, gdzie znani influencerzy z Chin i Korei naprzemiennie publikują
treści krytykujące produkcję tej potrawy
u przeciwnika. Pojawiają się filmiki z wykonywania kimchi i przywłaszczania sobie
tej potrawy. Spór jest naprawdę poważny,
a jego podsumowaniem niech będzie reklama zamieszczona w „New York Times”
ze sloganem: „Kimchi jest koreańskie, ale
należy do każdego”.
Władze Korei podjęły więc starania
o to, aby rodzime produkty żywnościowe
sprzedawane za granicą miały kody QR
umożliwiające ich identyfikację. Mowa
tutaj w domyśle o chińskich produktach
opatrzonych koreańskimi napisami dla
zmylenia klienta.
Walka o kimchi to dla Koreańczyków walka
o własną tożsamość i wzmocnienie pozycji
państwa na arenie międzynarodowej. Na
przestrzeni wieków byli oni bowiem wielokrotnie dominowani przez Chiny i Japonię.
Dlatego tak zaciekle bronią tego symbolu,
obawiając się grabieży kolejnych elementów swojej kultury kulinarnej, historycznej
czy obyczajowej.

• Koreańczycy podają kimchi do wszystkich potraw: kanapek, naleśników, zup
itd. Dużą popularnością cieszy się także picie soku z kimchi, który nie jest tak
ostry, jak sama potrawa. Sok wykorzystuje się również jako składnik ciasteczek
i deserów.
• Pozując do zdjęć, Koreańczycy nie używają amerykańskiego zwrotu „cheese”,
ale w zamian wesoło wołają „kimchi!”.
• Specjalna lodówka na kimchi? Tak, w Korei to powszechny zwyczaj! Gospodynie
przygotowują naprawdę duże ilości tego
przysmaku, a aby danie nie przenikało
smakiem pozostałych produktów w lodówce, wymyślono specjalne lodówki
do kimchi. Utrzymują one temperaturę
idealną do przechowywania i wydłużają
świeżość potrawy nawet do trzech lat!
• Kimchi odbyło podróż w kosmos! Koreańska astronautka Yi So-Yeon zabrała
je ze sobą w lot kosmiczny, co pozwoliło naukowcom odkryć metodę spowolnienia procesu fermentacji i dzięki
temu kimchi można transportować na
duże odległości.
Agnieszka Strzałka
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Ostrość: Nie wszystkie kimchi są pikantne.
Możemy np. zmniejszyć ilość gochugaru,
czyli koreańskich płatków chili (dodając
tylko dwie lub nawet jedną szklankę) lub
zastąpić je dużą ilością rzodkiewek.

• Kimchi jest tak popularne, że w literaturze kulinarnej możemy znaleźć ponad
180 sposobów na jego przyrządzenie!
Znajdziemy przepisy z owocami i warzywami, ale i z sosem rybnym czy sojowym. Co ciekawe, na początku swej historii kimchi nie było tak ostre i składało
się z dwóch rodzajów kapusty i wywaru
z wołowiny. Dopiero w XVIII w. nabrało
charakterystycznej czerwonej barwy,
a pikantny dodatek z papryczki chili
otrzymało w XX w.

Może nam się wydawać, że samowspółczucie jest litością, pobłażaniem sobie
bądź lenistwem. Niektórzy sądzą, że to
nadmierna koncentracja na sobie, a nawet oznaka bycia ofiarą. Nic bardziej mylnego. Dzięki niemu możemy bardzo wiele
zyskać, a umiejętność samowspółczucia
może się stać cennym zasobem. Okazywanie współczucia pomaga nam lepiej radzić
sobie z negatywnymi emocjami i zmieniać
je w pozytywne. Tym samym skuteczniej
radzimy sobie z otaczającą rzeczywistością.
Każdy z nas zmaga się z życiowymi problemami. Gdy potraktujemy samego siebie jak
najlepszego przyjaciela, łatwiej będzie nam
przez nie przejść.

Współczucie opiera się na trzech głównych
wymiarach. Pierwszy z nich to „życzliwość”
– okazana poprzez zrozumienie własnych
problemów, okazywanie sobie życzliwości
i ciepła w chwilach porażek lub podczas
doświadczania codziennych problemów.
Zamiast krytyki, osądu i wewnętrznego głosu: „Głupia/głupi jesteś”, „Nie powinnam/
powinienem tak się czuć” – zapytanie siebie: „Co postrzegam?”, „Co czuję?”, „Czego
potrzebuję w danej chwili?”, „Czy mam jakąś prośbę do siebie lub innych?”. Te pytania pozwalają nam wsłuchać się w głębokie
osobiste potrzeby występujące tu i teraz.
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Słuchanie i nadawanie ważności własnym
potrzebom w danej chwili jest niezwykle
istotne. Doskonałym przykładem jest sytuacja, w której realizujemy ważny dla nas
projekt. Dostajemy informację zwrotną,
w której z dziesięciu uwag jedna jest negatywna. O czym będziemy myśleć przed
zaśnięciem? Skupimy się na jednej negatywnej uwadze, omijając dziewięć pozytywnych. Nasz umysł jest genetycznie ukierunkowany na wyolbrzymianie negatywnych
aspektów. Na szczęście możemy nad tym
pracować i mamy na to wpływ. Okazując
sobie empatię, przestajemy się potępiać.
Drugi wymiar to poczucie „wspólnego człowieczeństwa” – czyli zrozumienie, że każdy
człowiek doświadcza podobnych emocji
i nie jest to nic zawstydzającego lub izolującego. Ważna jest również „akceptacja”,
postrzegana jako trzeci wymiar, czyli zauważanie bolesnych lub trudnych myśli i uczuć,
ale unikanie nadmiernego identyfikowania
się z nimi czy bycia nimi. W myśl zasady:
czuję złość, ale nie jestem zła/zły.

Samowspółczucie jest ważnym czynnikiem
wywołującym wydzielanie oksytocyny, „hormonu miłości i przywiązania”. Okazywanie
sobie życzliwości łagodzi ból, dzięki czemu
odczuwamy więcej zaufania do innych i do
siebie. Czujemy się bezpieczniej, spokojniej;
zdecydowanie łatwiej nawiązujemy kontakty
z ludźmi. Przyczynia się to do łagodzenia stanów lękowych, obniża napięcie psychiczne
oraz poziom kortyzolu – hormonu stresu.

Bardzo prostym sposobem przynoszącym
ulgę w trudnych chwilach naszego życia
jest delikatne przytulenie samego siebie.
Może wydawać się to trochę głupie, ale nasze ciało tego nie ocenia. Bodźce dotykowe
powodują wydzielanie oksytocyny, a co za
tym idzie – poczucia spokoju i ciepła.
Kolejnym aspektem jest również docenienie samego siebie. Czasem łatwiej jest
nam dostrzec swoje słabości niż docenić
to, czym możemy się pochwalić. Zdarza
się, że umniejszamy swoje pozytywne cechy, ponieważ uświadomienie ich sobie
może wydawać się nam niekomfortowe,
a czasem nawet przerażające. Sądzimy, że
jeśli ukryjemy swoje zalety, istnieje większa
szansa, że nie zawiedziemy innych, a raczej
pozytywnie ich zaskoczymy. Czerpanie radości z posiadania pozytywnych cech jest
możliwe dzięki okazaniu sobie życzliwości
i samowspółczucia. Jest to akt ogromnej
odwagi i troski o siebie. Jeśli zaś jesteśmy
w stanie zatroszczyć się o siebie, potrafimy
również zadbać o innych.

Autorka: członkini Elles pour Elles

NIEBIESKA LINIA
DLA CIEBIE
PRZEŁAM Z NAMI
SWOJĄ CISZĘ:

PO POLSKU

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

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

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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organizowany jest od 12 lat przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
oraz Fundację „Świat na Tak”. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli.
Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy
w jednej z trzech form: plastycznej, pisemnej w języku polskim lub
filmu (wideo) o konkretnej tematyce.
Celem konkursu jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą
na przygotowanie do pełnienia funkcji „ambasadora polskości”
w kraju zamieszkania.
W tym roku na konkurs nadesłano ponad 900 prac. Jury wyłoniło
32 laureatów, wśród nich Gerarda Filę.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie
www.bycpolakiem.pl.

oże Narodzenie spędziłem u moich
dziadków w Kłodzku. Dziadkowie
mają duży dom. Jeden pokój nazywany
jest „biblioteką” i zastawiony książkami.
Ponieważ pogoda była bardzo deszczowa,
a ja strasznie się nudziłem, to postanowiłem poszukać w dziadkowej bibliotece
jakichś komiksów albo przynajmniej ciekawych książek. Niestety nic takiego tam
nie znalazłem, ale szperając natrafiłem na
nieznany mi wcześniej, stary dokument.
Był to pożółkły, otwierany dyplom z grubego papieru. Wewnątrz niego był napis:
„Dyplom uznania za ofiarną pracę w zwalczaniu epidemii ospy na Dolnym Śląsku ob.
Michał Fila. Prezydium W.R.N. Wrocław,
październik 1963 r.”
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Gerard ma 11 lat i od urodzenia mieszka w Brukseli z mamą, tatą
i braćmi. We wrześniu rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły
średniej w Szkole Europejskiej. Uczęszcza też do Szkoły Polskiej im.
Joachima Lelewela. Lubi czytać i grać w gry komputerowe. Pasjonuje go także sport – trenuje koszykówkę i karate. Do udziału w konkursie „Być Polakiem” zachęciła go mama oraz wujek Grzegorz,
który pomógł w gromadzeniu materiałów źródłowych.

Bardzo mnie ten dokument zainteresował.
Chciałem się dowiedzieć: Co to była za epidemia ospy? Kto to był Michał Fila (bo chyba nie mój tato, który też się tak nazywa,
ale nie jest tak „stary”, jak ten dyplom)? Poszedłem więc zapytać dziadka Jurka i wujka
Grześka o tę historię. Okazało się, że jest to
dyplom mojego pradziadka.
Dziadek Jurek opowiedział mi, że pradziadek Michał urodził się w Wołczyńcu, nieopodal Stanisławowa, w grudniu 1917 r.
Nic mi te nazwy nie mówiły i nie znałem
wcześniej takich miast w Polsce. Dziadek Jurek wyjaśnił mi, że było kiedyś, na
wschodzie dawnej Polski, takie miasto:
Stanisławów. Obecnie znajduje się ono na
terytorium Ukrainy
i nazywa się Iwano-Frankowsk. Potem dziadek Jurek
opowiedział mi, że
pradziadek Michał
dostał ten dyplom,
gdyż w 1963 roku
pomagał w zwalczaniu epidemii ospy
prawdziwej. Dziadkowie wytłumaczyli
mi, że był on wtedy
sanitariuszem i kie-

rowcą karetki. Nauczył się tych zawodów
w wojsku, na wojnie. Gdy usłyszałem, że
pradziadek był na wojnie, chciałem się
więcej o tym dowiedzieć. Dziadek Jurek
mocno się zamyślił, westchnął i powiedział tylko: „Oj, Gercysiu, ja nie wiem, czy
ty to wszystko zrozumiesz… To nie takie
proste. Może później Ci opowiem, jak będziesz większy”. Jednak, gdy już raz usłyszałem o tej wojnie i wojsku, to nie dałem
dziadkowi spokoju. Wówczas dziadek uległ
moim namowom i wytłumaczył mi, że pradziadek Michał służył w armii generała Andersa. Wojsko to było gromadą Polaków,
którzy bardzo chcieli uciec z niewoli radzieckiej. Ucieszyłem się, bo ja przecież już
o tym wojsku słyszałem. Razem z mamą
czytaliśmy o przygodach niedźwiedzia
Wojtka, który również służył w tej armii.
Nie wiedziałem tylko, że w tej armii Andersa był też mój pradziadek Michał. Dopiero
dziadek Jurek mi wytłumaczył, że pradziadek też wędrował z tą armią po pustyni
i walczył z Niemcami we Włoszech, aż do
zakończenia wojny.
Bardzo zainteresowała mnie ta historia, ale
chciałem jeszcze się dowiedzieć, jak to się
stało, że pradziadek Michał z wojska trafił
do karetki oraz jaka była jego rola w zwalczeniu epidemii.

Dziadek Jurek wyjaśnił mi, że gdy zapanował
pokój, to pradziadek wrócił do Polski, ale
nie na Ukrainę. Powrót tam był zbyt niebezpieczny. Tak naprawdę to chciał wrócić do
Wołczyńca, ale niestety na terytorium Związku Radzieckiego ludzi z armii Andersa aresztowano, więziono, zsyłano i dlatego tam
nie wrócił. Bał się, że znów trafi do niewoli.
Zatrzymał się za to w Kłodzku, czyli w dawnym niemieckim mieście Glatz, na Śląsku.
W czasie, gdy dziadek osiedlił się w Kłodzku
(lata 1947-48) w mieście brakowało rąk do
pracy i chętnie przyjmowano nowych osiedleńców i za bardzo ich nie pytano skąd
przychodzą. Dziadek szybko dostał pracę
w pogotowiu, ponieważ był dobrym kierowcą i umiał udzielać pierwszej pomocy.
Pracował w karetce wiele lat, także w roku,
z którego pochodzi ten dyplom (1963) –
roku epidemii ospy prawdziwej. Na dziadka
dyplomie napisano „za zasługi w zwalczaniu
epidemii ospy” – ale wujek Grzegorz mi wyjaśnił, że to nie chodziło o ospę, na którą
teraz chorują niektóre dzieci (ospa wietrzna). Była to ospa prawdziwa (variola vera)
– groźna i śmiertelna choroba zakaźna.
Wujek Grzegorz powiedział jeszcze, że przy
tej ospie, to dzisiejszy COVID-19 wydaje się
być niegroźną chorobą. Wyszukał w Internecie, że na ospę prawdziwą umierało ok.
30% zakażonych, czyli co trzecia osoba,
a w przypadku COVID-19 umiera ok. 3%
zakażonych. Te informacje wskazywały, że
to naprawdę musiała być groźna epidemia.

Razem z wujkiem Grześkiem zaczęliśmy
szukać różnych informacji i filmów w internecie, o samej chorobie i o epidemii.
Okazało się, że epidemia ospy prawdziwej
w 1963 r. zaczęła się we Wrocławiu od
jednej osoby – pracownika Służby Bezpieczeństwa, czyli takiego policjanta (wujek
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powiedział, że wtedy się mówiło: „milicjant”), który wyruszył z tajną misją do Indii i stamtąd przywiózł chorobę do Polski.
Z Wrocławia choroba rozprzestrzeniła się
na dużą część Śląska. Bardzo szybko zarządzono powszechne szczepienia przeciwko
ospie (na szczęście istniała już wtedy szczepionka przeciwko varioli verze). Zamknięto też całe miasto. Ustanowiono blokadę:
przekraczać granicę miasta mogli tylko ludzie zaszczepieni przeciw ospie.
Przedstawiciele służby zdrowia mieli za zadanie odszukać tych, którzy mieli kontakt
z chorymi (tzw. łańcuchy epidemiczne).
Mój pradziadek dostał dyplom, ponieważ
wówczas ważne było, aby dobrze rozpoznać, kto jest chory na ospę. Chorego należało odizolować od społeczeństwa i leczyć.
Także ludzie zdrowi, którzy mieli kontakt
z zakażonym, musieli być izolowani. Izolowano ich w tak zwanych izolatoriach. Jeżeli
u kogoś występowały objawy, natychmiast
przenoszono taką osobę do szpitala zakaźnego i poddawano leczeniu. Aby uodpornić
ludność konieczne były szczepionki. Trzeba
było je rozwieźć, by dotarły do jak największej liczby osób. Ta misja została powierzona sanitariuszom i kierowcom pogotowia,
którzy jeździli na konsultacje, transportowali chorych i dowozili szczepionki oraz lekarzy. Pracy w czasie epidemii było bardzo
dużo, więc wszyscy pracowali od świtu do
zmierzchu. To właśnie wtedy mój pradziadek Michał zapracował na
wspomniany dyplom.
Po wysłuchaniu tych historii
zapytałem wujka Grzesia, czy
mój pradziadek nie bał się
tej ospy, skoro na co dzień
stykał się z chorymi. Wujek
Grześ powiedział, że tego
nikt już nie wie, ale że jego
zdaniem pradziadek pewnie
się bał. Z tym, że wtedy – powiedział wujek - lata temu,
ludzie byli bardziej oswojeni ze śmiercią. W tamtych
czasach każda rodzina miała
kogoś, kto zaginął lub zginął na wojnie. Ludzie częściej umierali też z powodu różnych,
ciężkich chorób, których leczenia jeszcze nie
znano. Umierali nie tylko ludzie starsi, ale też
dzieci i młodzież, ponieważ medycyna nie
była jeszcze tak rozwinięta. Mój pradziadek,
urodzony jeszcze podczas I wojny światowej,

przeżył II wojnę światową, walczył na wielu
frontach. Mógł zginąć wiele razy. Dlatego na
pewno bał się ospy, ale godził się na konsekwencje swojej pracy.
Jeszcze jedną sprawę musiałem wyjaśnić.
Wystraszyła mnie ta ospa. Zapytałem więc
wujka, czy ja też mogę na nią zachorować.
Wujek na szczęście mnie uspokoił i wyjaśnił,
że w latach siedemdziesiątych XX w. udało
się opanować wirusa ospy ogromnym wysiłkiem służby zdrowia na całym świecie. Wirus ospy przetrwał tylko w zabezpieczonych
laboratoriach w nielicznych krajach – m.in.
w Rosji, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii. Jest tam teraz zamknięty w próbówkach i zamrażarkach, a naukowcy dbają
o to, by się stamtąd nie wydostał. Niektórzy
ludzie chcieli całkowicie zniszczyć wirusa,
aby już nikt nigdy się nim nie zaraził. Uspokoiłem się trochę, złożyłem dyplom pradziadka i odniosłem go na miejsce.
Bardzo mi się spodobała i historia pradziadka Michała, i opowieść o epidemii. Ciekawe
rzeczy można odkryć w dziadka bibliotece.
Będę częściej tam zaglądać. Dzięki znalezieniu dyplomu pradziadka Michała i rozmowie
z dziadkiem oraz wujkiem powiększyła się
moja wiedza nie tylko o mojej rodzinie, ale
także o historii Polski i o tym, jak losy mojego pradziadka i Polski były ze sobą związane.
Zrozumiałem też, że COVID-19 nie jest pierwszą i zapewne nie będzie ostatnią chorobą,
z którą musi walczyć człowiek. Nie jest nawet aż taka przerażająca i szkodliwa, jak np.
śmiertelna ospa prawdziwa. Choroby, bakterie i wirusy zawsze towarzyszyły ludziom
i zapewne tak już pozostanie. Mam jednak
nadzieję, że tak jak dotychczas, tak i w przyszłości ludzkość wygra walkę z chorobami
i wirusami. Człowiek jest niezwykle silny i ma
bardzo silną broń: naukę i naukowców, którym należy się wielki szacunek i uznanie.

POLSKI SKLEP BUDOWLANY

EMPIRE

PRAWO W POLSCE

Od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej
Obowiązek spisu źródeł ogrzewania wynika
z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków.
Zgodnie z tą ustawą ewidencja obejmie źródła ogrzewania
i spalania paliw do 1 MW, które w tej chwili nie wymagają pozwoleń „emisyjnych” ani zgłoszenia w myśl przepisów prawa ochrony środowiska. Nie ma znaczenia zatem,
czy źródło ciepła i spalania paliw znajduje się w domku
na działce, w kamienicy czy w warsztacie – wszystko trzeba będzie zgłosić, wybierając tylko odpowiednią formę
deklaracji. Trzeba będzie zgłosić zarówno kopciuchy, jak
i wszystkie inne piece i kotły: gazowe, węglowe czy na pellet, piecokuchnie, kominki czy pompy ciepła. W imieniu
mieszkańców domów wielorodzinnych zrobi to zarządca,
o ile budynek ma jedno źródło ogrzewania i nikt sobie dodatkowo nie zamontował np. kominka.

1. W formie elektronicznej, czyli przez internet – za pomocą proﬁlu zaufanego lub e-dowodu. W celu złożenia deklaracji należy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl.
2. W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać
listem albo złożyć osobiście do właściwego urzędu gminy.

1. Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca br., należy złożyć w terminie
12 miesięcy.
2. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po
1 lipca br., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie
informacje jak:
1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku
bądź lokalu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest
źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich
przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
5. adres e-mail (opcjonalnie).
Za jej niezłożenie
w terminie grozi kara grzywny. W przypadku budynków lub lokali,
w których występuje współwłasność nieruchomości, dochodzi do
tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji
tylko przez jednego ze współwłaścicieli uznaje się spełnienie tego
obowiązku także przez pozostałych wspówłaścicieli.
Deklarowanym celem powszechnego spisu źródeł ciepła w budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której
każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie
działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Docelowo znajdzie
się tam znacznie więcej informacji niż tylko informacja o źródłach
ciepła. CEEB ma gromadzić dane o stanie technicznym budynków,
udzielonych dotacjach (np. na termomodernizację, fotowoltaikę),
kontrolach straży miejskiej, przeglądach kominiarskich czy kontrolach zagospodarowania odpadów.
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
Na podstawie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
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HUMOR

– Idę spać, kocham cię
– Ja też
– Też mnie kochasz?
– Też idę spać

•••

Mąż: Od 17 lat cokolwiek powiem, ty mnie
zawsze poprawiasz.
Żona: Od 18 lat kochanie

•••

Mężczyzna i kobieta po spotkaniu:
– Wymienimy sie telefonami?
– Nie. Ja lubię swój.

•••

– Jak można stracić na wadze? To proste!
– Wystarczy kupić wagę za 100 zł,
a sprzedać za 50 zł.

•••

Rozmowa o pracę:
– A ile będę zarabiać?
– 1000 zł a później więcej.
– To ja przyjdę później.

•••

Trzy wampiry robią egzamin ze zmieniania
się w nietoperza i wysysania krwi. Pierwszy
zebrał trochę krwi, na co zapytał go
egzaminator:
– Skąd zdobyłeś tyle krwi?
– Wyssałem z szyi tamtej kobiety.
Nadchodzi kolej drugiego. Drugi zebrał
więcej krwi niż pierwszy, na co egzaminator
pyta:
– Skąd zdobyłeś tyle krwi?
– Widzicie tamtą krowę? To od niej.
Nadchodzi kolej trzeciego. Trzeci wraca
cały we krwi, na co pyta egzaminator:
– Skąd zdobyłeś tyle krwi?
– Widzicie tamtą ścianę?
– Tak
– A ja nie widziałem.

•••

Chłopak przygląda się swojej dziewczynie
uważnie, a w końcu zwraca się do niej
z wyrzutem:
– Patrycja, czemu nie nosisz prezentu ode
mnie?!
– Dziewięć miesięcy nosiłam. Teraz już sam
chodzi.

•••
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Gość przychodzi na stacje benzynową i pyta:
– Czy są cytryny?
– Nie – odpowiada kasjer
– A to do widzenia.
NASTĘPNEGO DNIA
– Czy są cytryny?
– Nie, mogę panu sprzedać benzynę lub
hot doga.
– To do widzenia – mówi zirytowany
NASTĘPNEGO DNIA kasjer wywiesił na
drzwiach kartkę z napisem BRAK CYTRYN.
Po chwili przybiega gość i krzyczy:
– Czyli jednak kurde były?!

•••

– W jaki dzień urzędnik jest najbardziej
pracowity?
– W poniedziałek. Musi zerwać
z kalendarza trzy kartki zamiast jednej.

•••

Kapral do szeregowców:
– Z prośbami walcie do mnie jak do
własnego ojca!
Na to ktoś z szeregu:
– Tato, pożycz mi 200 zł i kluczyki do wozu!

•••

Małżeństwo ogląda romans:
– Jak myślisz – pyta zapłakana żona. Czy oni
w końcu się pobiorą?
– Na pewno. Takie filmy zawsze kończą się
tragicznie.

•••

Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną.
Po jakimś czasie matka dostaje kartkę od
syna:
– „Mamo, jestem zadowolony i zadbany.
Żona spisuje się na medal!”.
– Cholera! – denerwuje się kobieta. Ledwo
co wzięli ślub, a ta już nauczyła go kłamać.

•••

W piaskownicy:
– Czy może pani powiedzieć synowi, żeby
mnie nie udawał?
– Jasiu, przestań robić z siebie idiotę.

•••

– Misiu... mam do ciebie sprawę.
– No słucham Cię, mów ..
– No bo wiesz... Mam fortepian... i muszę
go wnieść na 10 piętro w wieżowcu...
i sam sobie chyba nie dam rady...
– Pomogę Ci wnieść ten fortepian, jeżeli
na każdym piętrze opowiesz mi zarąbisty
kawał, taki żebym się kulał ze śmiechu...
Króliczek pomyślał chwile... i zgodził się...
Misiu wciąga fortepian...1 piętro, i misiu
mówi:
– No teraz opowiedz mi ten kawał...
– No dobra... i opowiedział misiowi kawał...
i misiu kula się, ze śmiechu... i tak samo
było na 2,3,4,5,6,7,8,9 piętrze...
Na 10 piętrze misiu bardzo zmęczony
i zasapany powiedział:
– No to teraz, na koniec, opowiedz mi
najlepszy kawał ze wszystkich...
– Stary, jak Ci opowiem, to nie tylko
będziesz się kulał, ale wręcz pękniesz ze
śmiechu...
– Ok, wal...
– To nie ta klatka...

•••

Brunetka wyjmuje torebkę z cukierkami
i pyta blondynkę:
– Chcesz krówkę?
– Nie, dziękuje jestem wegetarianką!

•••

Idzie baca przez pustynie, spotyka Araba
i pyta...
– Daleko stąd do morza?
– No, z 30 km.
– To żeście se plaże odwalili.

Na lekcji języka polskiego:
– Jasiu, odmień przez osoby czasownik
„iść”.
– Ja idę... ty... idziesz, on idzie...
– Szybciej!
– Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie...!

•••

•••

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 nowy dekoder HD z funkcją
nagrywania bez umowy, 6 miesięcy gratis,
potem 5 euro miesięcznie. T. 0485 985 202
Sprzedam Nitendo 3DS XL niebieskie + ładowarka + 2 gry, stan jak nowy, cena 110€.
T. 0476 920 819 też via whatsapp

Praca: szukam

Mieszkanie: wynajmę
Dwustronne mieszkanie 98 m² + 2 tarasy
15 i 5 m² + piwnica + prywatny parking.
Bruksela, Evere blisko Placu Meiser. 6
pietro. Duży hol z szafa, salon z tarasem,
3 pokoje, kuchnia wypsażona, łazienka,
osobne WC, korytarz ze schowkami, duży
@gsmservicebxl

Szukam pracy od września, sprzątanie,
opieka nad domem, cena do uzgodnienia,
Bruksela. T. +48 781 102 292
Szukam pracy sprzątanie, opieka przy
osobach starszych chętnie na zamianę z
kimś, jestem odpowiedzialna, mówię w jęz.
fr. T. 0487 316 457
Szukam pracy jako pomocnik budowlany,
mam 22 lata, nie piję alkoholu.
T. 0465 562 422
Szukam pracy przy wykończeniach
wnętrz: szpachlowanie gładzią gipsową,
cementową, fix finish, drobne prace
tynakarskie, suche tynki, elastofile i
malowanie. Pomogę również przy każdej
innej pracy dachy czy też rusztowania,

taras. Drzwi antywłamaniowe. Jasne,
suche, ciepłe. Wolne od 1/10. Piwnica. 2
m². Parking w zamknietym garażu. Dobry
transport STIB, Lijn. Cena 900 € + opłaty, 2
miesiace gwarancji. T. 0478 206 507
Mieszkanie do wynajęcia, Bruksela,
Forest, 7 piętro, 100m2, dwa pokoje, szafy
w zabudowie, salon, kuchnia umeblowana,
łazienka, WC, hol, dwa składziki, 2 balkony,
dwustronne. Cena 850€ + opłaty + dodatkowo garaż box. Dwa miesiące gwarancji.
T. 0476 759 381
Duplex do wynajęcia na Schaerbeek
(spokojniejsza część osiedla), 120m2 parter
+ piętro, kuchnia kompletna, łazienka,
prysznic + wanna, piwnica i ogród 40m2.
1200€ + 2 miesiące gwarancji.
T. 0468 123 183
Wynajmę pokój dla kobiety, umeblowany, bez meldunku, dzielnica Uccle.
T. 0484 643 166
Przyjmę współlokatora na mieszkanie.
Drugie piętro, gaz, woda, elektryka, centralne ogrzewanie wliczone w czynsz.
Cena 250€. T. 0486 645 867

fasady. Jestem energiczny, w pełni
sprawny. Wiek 27 lat. Mieszkam w Brukseli.
T. +32 465 865 508
Szukam pracy (sprzątanie, opieka nad
dziećmi) młoda, sumienna, zorganizowana.
T. 0489 624 167, +48 505 350 997
Szukam pracy na A1, z zakwaterowaniem,
u uczciwego pracodawcy, szpachlowanie,
malowanie, tynki golband, rozbiórki,
chętny do nauki. T. 517 325 638
Kobieta w średnim wieku znająca język
francuski zaopiekuje się dzieckiem lub
osobą starszą. T. 0493 543 962
Hydraulik, centralne ogrzewanie,
instalacje wodne, kanalizacja, gaz od
podstaw. T. 0486 645 867

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

02/7207207
SERVICE
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OGŁOSZENIA DROBNE
Mieszkanie: szukam
Szukam pokoju lub studia/flatu w Brukseli. Pracujący bez nałogów. Pilnie. T. 0474
697 879

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Szukamy pracownika do nowootwartej
pralni ekologicznej na Etterbeek. Mile
widziane doświadczenie w tej dziedzinie
oraz umiejetność profesjonalnego prasowania. Dobre warunki pracy, praca legalna,
stały kontrakt. Praca od 1 października
2021 r. Zapewniamy szkolenie wdrażające.
Czekamy na zgłoszenia zarówno od pań jak
i panów. Osoby zainteresowane proszę o
wysłanie CV na adres iskefe@gmail.com
lub kontakt telefoniczny pod nr 0472 31 44
65. ( Proszę o nagranie wiadomości)
Cherche couple - aide-ménagère et
jardinier/bricoleur pour travail interne.
Cela peut être complémentaire à vos
autres emplois, mais vous habitez dans
un appartement indépendant dans ma
maison à Schaerbeek. L’appartement est
entièrement meublé et bien équipé avec
séjour, chambre, cuisine, salle de bains,
terrasse, internet. L’aide-ménagère travaille 3 heures chaque matin lundi à vendredi, payée en titres-services. Le jardinier/
bricoleur travaille 1 ou 2 heures par jour,
selon la météo et les petits travaux à faire
dans la maison - ces horaires sont flexibles.
Commence le 1er septembre 2021. Vous
devez aimer les chiens et parler un peu de
français ou anglais. Contact: 02 245 81 51
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Bardzo pilne – szukam osoby lub pary.
Powinna mieć doświadczenie rolnicze z
bydłem. Podstawowa umowa: na pół etatu
z różnymi dodatkowymi zleceniami. Wymagane miniumum j.angielskiego. Możliwość
zakwaterowania na miejscu.
Po angielsku : + 32 475 355 065,
po polsku : r.mausderolley@gmail.com
Poszukuję osoby do pomocy w sprzątaniu domu studenckiego w Leuven. Praca
w każdą sobotę w godzinach porannych.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt
0472 654 204 po godzinie 19.
Poszukujemy pracowników posiadających doświadczenie przy montażach.
Zakres obowiązków: instalowanie ram
okien i drzwi u klientów, instalowanie
oszklenia, wykonywanie niezbędnych poprawek (przygotowanie otworów na okna,
podłoża itd.), praca w zespole. Wymagania: minimum 3 lata doswiadczenia na
takim samym stanowisku, stosowanie sie
do instrukcji bezpieczenstwa, znajomosc
języka obcego w stopniu komunikatywnym
(jęz. angielski), wykształcenie techniczne
lub nabyte przez doświadczenie zawodowe. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie,
bonusy: trzynastka, pieniądze wakacyjne,
kilometrówka, zasiłek rodzinny, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, zwrot
kosztów za pierwszy dojazd do Belgii,
płatne święta, dobre zakwaterowanie
niedaleko miejsca pracy. Kontakt: jobs@
jobtalent.be
Zatrudnimy kandydata na stanowisko
przedstawiciela handlowego polskiej
hurtowni spożywczej zaopatrującej sklepy
spożywcze na terenie Belgii. Oferujemy:
wysokie zarobki, nienormowany czas pracy,
pomoc zdalna z firmy w Polsce, samóchod,
telefon i komputer służbowy.

Od kandydata oczekujemy: znajomości
języka niderlandzkiego, prawo jazdy kat.B
CV w języku polskim prosimy przesyłac na
adres: rekrutacja.hurtownia2021@gmail.
com
Poszukujemy doświadczonego podwykonawcy do pracy przy dociepleniach
styropianem. Praca w Belgii okolice Sint
Truiden. W razie złych warunków pogodowych zapewnimy pracę wewnątrz. Praca
od 30.08.2021. Obowiązki: docieplanie
budynków styropianem (domy jednorodzinne), tynkowanie ręczne, zacierane.
Oferujemy: atrakcyjne, terminowe wynagrodzenie - 20 Euro/h, wsparcie koordynatora, pomoc w znalezieniu zakwaterowania
na miejscu, mile widziana podstawowa
znajomość języka angielskiego oraz własny
samochód. Kontakt: 797 907 910
Agencja zatrudnienia Euworkpower o
numerze ewidencyjnym 21957
Wyrażając zgodę na wzięcie udziału procesie rekrutacji, należy pamiętać o zamieszczeniu klauzuli zgody na przetwarzanie
danych w swojej aplikacji. Osobie, której
dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu
do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne,
ale stanowi warunek wzięcia udziału w
procesie rekrutacji. Niepodanie danych
uniemożliwi wzięcie udziały w rekrutacji.
Administrator danych jest Euworkpower
Sp. z o.o.
Agencja Zatrudnienia KBTI (cert. 9154)
poszukuje pracowników produkcji.
Miejsce pracy: Ramsdonk. Opis stanowiska: obsługa linii produkcyjnej, pakowanie
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OGŁOSZENIA DROBNE

czekoladek, kontrola jakości czekoladek.
Wymagania: komunikatywna znajomość
języka polskiego lub angielskiego, prawo
jazdy kat. B mile widziane, gotowość do
pracy zmianowej, własne zakwaterowanie
w okolicach Ramsdonk, odpowiedzialność oraz elastyczność, dokładność oraz
precyzja w wykonywaniu zadań. Oferta:
wynagrodzenie: 13,70-14,54 euro brutto/h
plus dodatki, praca na pełny etat – 5 dni w
tygodniu, belgijska umowa. Więcej informacji: +48 570 935 868
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy rekrutacja@kbti.
pl w temacie wpisując „Pracownik produkcji” . 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 (cert. 9154)
poszukuje pracowników magazynu.
Miejsce pracy: 1. Overijse (Brussel) 2.
Vilvoorde (Brussel) 3. Merksem (Antwerpen) 4. Meer 5. Schelle 6. Mechelen. Opis
stanowiska: skanowanie oraz zbieranie
produktów, różne prace magazynowe, inne
zadania z zakresu logistyki magazynowej.
Wymagania: znajomość j. angielskiego,
niderlandzkiego lub francuskiego, elastyczność i motywacja do pracy, własne zakwaterowanie, czynne prawo jazdy i środek

74 GAZETKA

transportu. Oferta: wynagrodzenie: 11
euro brutto/h plus dodatki, praca na pełny
etat – 5 dni w tygodniu, belgijska umowa.
Więcej informacji: +48 570 935 868
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy rekrutacja@kbti.
pl w temacie wpisując „Pracownik magazynu” . 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 działką 7 arową, piwnica na powierzchni, piętro i drugie piętro, dom był
zamieszkały, ogrzewanie gazowe, podwórko zagospodarowane, altanka, domek,
pilnie sprzedam. T. 0475 61 66 54 lub
Pl: 00 48 690 585 939
Sprzedam dom z pustaka w pobliżu lasu,
z kawałkiem ziemi, spokojna okolica, cena
77 000€. T. +32 468 315 657
Sprzedam działkę rolną z możliwością
zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Działka
położona we wsi ok. 3 km od Siemiatycz.
Pełne media w drodze przy działce, dojazd:
droga asfaltowa. Działka znajduje się w sąsiedztwie innych zabudowań, w pobliżu las.

Ma dostęp do rzeki Kamionka. Możliwość
wykopania na działce stawu. Cena 185 tys.
zł. T. +48 693 440 171
Duży dom na dużej działce, 14km od
Białegostoku, sprzedam.
T. 00 48 663 592 532
Działkę 3000m, 14km od Białegostoku,
sprzedam. 150.000 zł.
T. 00 48 663 592 532
Sprzedam bardzo dobrze ocieplony bliźniak, na działce 525m2, z garażem (16m2)
i strychem (35m2), kuchnia (dębowa krem
patyna), 2 łazienki, 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 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

Wiadomości osobiste
Chciałbym poznać kobietę między 40
a 60 lat do wspólnego zamieszkania,
mieszkam sam w Antwerpii, mam ładne
mieszkanie, jestem Belgiem, bardzo dobrze
mówię po polsku. T. +32 476 840 356
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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 uruchomiliśmy stacjonarne spotkania Anonimowych Alkoholików.
ZAPRASZAMY na bezpłatne spotkania dla tych, którzy chcą zerwać z nałogiem lub
osób które chcą wiedzieć czy problem uzależnienia ich dotyczy. Spotykamy się po to,
żeby rozwiązać problem z nadużywaniem alkoholu. Mamy sprawdzone rozwiązanie
poparte świadectwem milionów ludzi. W ten sposób Anonimowi Alkoholicy walczą z
uzależnieniem.Aby uzyskać pomoc w AA wystarczy, że skontaktujesz się z kimś z nas.
Możesz to zrobić korzystając z infolinii na terenie Belgii: +32 488 080 063
Możesz również przyjść na mityng który odbywa się w Brukseli:
GRUPA ODNOWA 2006: poniedziałek godz 20.00, Scharbek1030, rue d’Anethan 19
GRUPA QUO VADIS: wtorek i czwartek godz. 20.00, Saint Giles 1060, rue Jourdan 80
GRUPA JAK TO DZIAŁ: piątek godz. 20.00 Saint Giles 1060, rue Emile Feron 153
GRUPA ZIOMKI: sob. 18.00 niedz. godz. 10.00, Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153
Informacje na stronie internetowej: www.aaintergrupaardeny.eu

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

ANONIMOWI HAZARDZISCI
Informacje na temat uzależnienia od
hazardu oraz zdrowienia
pod numerem; +32 485 869 003

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
AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139, 1000 Bruxelles
tel: +32 (0) 2 736 18 81
tel: +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 E�erbeek
Zapisy na spotkanie:
h�p://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
e-mail: sekretariat.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM. JANA PAWŁA II
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZIBĄ PRZY PMK
rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
tel: 0473 74 38 54
e-mail: sekretariat@szkolapmk.pl
www.szkolapmk.pl

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM.GEN.S.MACZKA
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII

Siedziba: Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
tel: +32 3 226 92 12
tel: +32 475 965 158
sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI
Ecole Notre-Dame de la Paix
av. Félix Marchal 50, 1030 Bruxelles
tel: 02 705 61 18
tel: 0486 38 40 07
e-mail: teresa@arszagi.eu
www.szkola.be

POLSKA SZKOŁA W LEUVEN
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
przy Stowarzyszeniu DASKALIA

przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0468 485 005
tel: 0486 231 432
e-mail: przedszkole@daskalia.eu
e-mail: szkola@daskalia.eu
www.daskalia.eu

POLSKA SZKOŁA W LEUVEN
im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole
e-mail: szkolawleuven@gmail.com
www.polskaszkolaleuven.eu

POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA

Freinetmiddenschool, Oﬀerlaan 3, 9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801
e-mail: edugandawa@gmail.com
www.szkola.edugandawa.be

POLSKA SZKOŁA W SOIGNIES

tel: (+32) 491 33 49 80
e-mail: dyrektor@szkolasoignies.be
www.szkolasoignies.be

POLSKA SZKOŁA
POLAK MAŁY W HASSELT

Zajęcia odbywają się: Scholen Kindsheid Jesu
Kempische Steenweg 400
3500 Hasselt
tel: 0470 52 42 06
e-mail: polskaszkolahasselt@gmail.com

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
W BRUKSELI

rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
(porady psychologa, logopedy,
pedagoga i asystenta socjalnego)
tel: 0475 397 514

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
W ANTWERPII

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

POLSKA MISJA KATOLICKA

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

POLSKA MISJA KATOLICKA
NA SCHAERBEEK

Kościół Św. Elżbiety
Rue Portaels 24, 1030 Schaerbeek
tel: 02 242 56 50

POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA
PW. NARODZENIA BOGURODZICY
W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35, 1070 Bruxelles
tel: +32 489 86 91 16
e-mail: xpawelcecha@gmail.com
www.orthpol.be

POLONIJNY KOŚCIÓŁ
EWANGELIKALNY

Rue van Ysendyck 48–50, 1030 Bruxelles
tel: +32 488 036 519
tel: 0465 970 164
e-mail: thalambiec@gmail.com

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

PRZEMOC W RODZINIE

całodobowa infolinia w Belgii:
0800 30 0 30

PRZEMOC MIĘDZY PARTNERAMI
Malwina: 0471 01 23 40,
malwinabelgia@gmail.com
Telefon zaufania: 106/107

SZTAB POMOCY BELGIA

tel: 02 315 41 86
e-mail: info@helpcentre.be
www.sztabpomocy.be

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 / pogotowie dzieci
tel: 02 535 40 55 / pogotowie dorośli

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:........................02 201 22 22
lub.........................................02 513 02 02
Taxi Bleus:..............................02 268 00 00
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