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W 2020 r. wyrejestrowano w Polsce z powodu kradzieży 6910 samochodów. Z badań
przeprowadzonych na zlecenie rankomat.pl
wynika, że liczba pojazdów kradzionych
w Polsce utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. W ubiegłym roku skradziono najwięcej toyot, tuż po nich były
modele audi i BMW. Co warte odnotowania, w pierwszej dziesiątce znajdziemy
głównie marki japońskie i niemieckie. Wyjątkiem są samochody firmy Renault, które
uplasowały się na 5. miejscu.
•••
Na początku sierpnia w Belgii zarejestrowanych było ok. 5 927 000 samochodów. To
o 0,7% więcej niż rok wcześniej. Od początku 2021 r. ich liczba znów rośnie, choć nie
tak szybko jak przed pandemią. Większość
samochodów osobowych w Belgii to nadal
auta na benzynę lub olej napędowy (diesel). Jednak liczba tych z napędem hybrydowym lub całkowicie elektrycznym regularnie wzrasta. Obecnie zarejestrowanych jest
259 tys. samochodów z napędem hybrydowym, czyli aż o dwie trzecie więcej niż rok
wcześniej, wynika z danych Statbel. Z kolei
liczba samochodów z napędem całkowicie
elektrycznym wzrosła jeszcze bardziej, bo
o 70%. W sierpniu br. w Belgii zarejestrowanych było około 41 tys. takich aut.
•••
47,6% Belgów woli płacić kartą debetową,
13,4% robi przelewy bankowe z komputera, a 17,9% poprzez aplikacje komórkowe
lub Payconiq. Płacić gotówką woli tylko
10,3% osób.
•••
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Amerykańska stacja telewizyjna ABC zarejestrowała tydzień przemocy z użyciem broni w Stanach Zjednoczonych. Oto typowy
tydzień w USA: 1000 strzelanin, 430 ofiar
śmiertelnych z broni palnej, 1007 rannych.
Smutna refleksja: „W przyszłym tygodniu
będzie tak samo”.
•••
Europejskie badania porównały spożycie bezalkoholowych napojów gazowanych w Unii.
Okazało się, że Europejczycy je uwielbiają.
W 2019 r. 9% osób w wieku 15 lat i starszych, mieszkających w krajach UE, piło
słodzone napoje gazowane codziennie.
6% piło takie napoje od 4 do 6 razy w tygodniu, a 19% od 1 do 3 razy w tygodniu.
Codzienne spożywanie napojów bezalkoholowych jest bardziej powszechne wśród
mężczyzn niż kobiet, istnieje też silna różnica wieku. 14% osób w wieku 15–24 lat piło
te napoje codziennie, natomiast w grupie
65–74 lat i 75+ było to zaledwie 5%. Różnice między krajami są również znaczące.
Liderem w Europie jest Belgia, gdzie 20%
osób w wieku 15 lat i powyżej codziennie
pije takie napoje.
•••
Polska znajduje się na drugim miejscu
w Europie pod względem liczby nadmiarowych zgonów, czyli powyżej wieloletniej
średniej. Jest ich prawie 140 tys. Część
pacjentów zmarła, nie otrzymawszy odpowiedniej pomocy.
•••
W sierpniu inflacja w Polsce była najwyższa w Unii Europejskiej, wynika z opublikowanych danych Eurostatu. Pozycję lidera
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dzielimy z Litwą i Estonią. W Polsce inflacja wzrosła w sierpniu do 5% w skali roku
z 4,7% miesiąc wcześniej – podał Eurostat.
Takie samo 5-proc. tempo wzrostu cen odnotowano na Litwie i w Estonii.
Natomiast inflacja w Belgii wyniosła
w sierpniu br. 4,7% w skali roku, do tego
wzrostu przyczyniła się podwyżka cen energii – za energię płacono aż o 24,5% więcej
niż rok temu. Alkohol i wyroby tytoniowe
podrożały o ponad 6%, a usługi transportowe o ponad 5%. Z kolei żywność i napoje
bezalkoholowe kosztowały w sierpniu br.
średnio o 0,8% mniej niż rok wcześniej.
•••
Lato 2021 r. w Europie zapisało się jako
najcieplejsze w historii pomiarów meteorologicznych. Tak wynika z informacji przekazanych przez serwis Copernicus, który
zajmuje się zmianami klimatu na terenie
Unii Europejskiej.
Analiza została oparta na danych z trzech
miesięcy: czerwca, lipca oraz sierpnia. Chodzi więc o tzw. lato meteorologiczne. Pogoda w Europie była bardzo niespokojna;
w środkowej i zachodniej części występowały groźne powodzie, zaś im dalej na południe, tym częściej pojawiały się fale upałów,
z którymi dodatkowo były związane gigantyczne i śmiercionośne pożary. Średnia temperatura powietrza dla lata tego roku była
aż o 1 st. C wyższa niż wynika z normy dla lat
1991–2020, przy czym im dalej na południe
i wschód, tym to odchylenie było wyższe,
zaś na zachodzie Europy dominowały wyraźnie niższe wartości temperatur.

•••

SKLEP BUDOWLANY
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PON.-PT. 6:30 - 18:00
PON.-PT. 6:30 - 18:00
SOB. 8:00 - 15:00
SOB. 8:00 - 15:00
WWW.BIGMAT-HAREN.BE
WWW.BIGMAT-HAREN.BE

WIADOMOŚCI
TRZECIA DAWKA
SZCZEPIONKI W EUROPIE

Coraz więcej krajów UE oferuje swoim
najbardziej narażonym mieszkańcom
przypominające dawki szczepionki przeciwko Covid-19 – m.in. Francja, Niemcy,
Hiszpania, Grecja, Dania i Węgry. W Izraelu pojawiły się z kolei zapowiedzi podawania czwartej dawki. Jak wykazało
badanie serologiczne przeprowadzone
w izraelskim szpitalu pod Tel Awiwem,
poziom antyciał po przyjęciu trzeciej
dawki szczepionki jest 10 razy wyższy
niż po drugiej dawce. Oznacza to, że
skutki trzeciej dawki mogą się utrzymywać dłużej, niż sądzono.
Belgia rozpocznie 4 października podawanie trzeciej dawki szczepionki dla wszystkich osób w wieku 65 lat i powyżej.
W Polsce szczepienia trzecią dawką
przypominającą rozpoczęto pod koniec
września. Są do niej uprawnione wszystkie osoby powyżej 50. roku życia oraz
personel służby zdrowia. Te pierwsze
z powodu wieku i zmniejszającej się odporności poszczepiennej. Wszyscy dostaną szczepionkę Comirnaty Pfizera/
BioNTechu, niezależnie od tego, czym
szczepili się poprzednio.

ELEKTRONICZNE RECEPTY
W BELGII
Od 15 września br. belgijscy lekarze nie
będą już wydawali papierowych recept.
Wyjątkowo będą one wydawane seniorom – jeśli pacjent poprosi. Obowiązkowe recepty cyfrowe zostały wprowadzone w całym kraju 1 stycznia 2020 r.
Dzięki elektronicznej identyfikacji, numerowi w krajowym rejestrze lub dowodowi recepty w smartfonie farmaceuci
będą dokładnie wiedzieli, jaki lek wydać.
Ma to zalety zarówno dla pacjenta, jak
i lekarzy. Pacjenci będą mieli dodatkowe
możliwości otrzymywania przepisanych
leków, a w wyjątkowych sytuacjach nie
będą musieli odwiedzać lekarza pierwszego kontaktu. Lekarze będą mogli
również śledzić status swoich recept
w formie cyfrowej, co zapobiegnie
ich zagubieniu. Wreszcie, mając pełny
i szczegółowy wgląd w przepisywane leki,
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farmaceuci będą mogli udzielić odpowiednich porad.
Do końca roku możliwe będzie również
wystawienie cyfrowego pełnomocnictwa, dzięki czemu pacjent nie będzie musiał już osobiście udawać się do apteki.

BELGIA – RZĄD PRZEDŁUŻA
ŚRODKI WSPARCIA
Rząd federalny podjął decyzję o przedłużeniu o jeden kwartał i w sposób
ukierunkowany części środków wsparcia
obowiązujących w Belgii. Środki te wygasną ostatecznie 31 grudnia 2021 r. Przedłużone będzie: tymczasowe bezrobocie
z powodu koronawirusa we wszystkich
sektorach, proste prawo do pomostowego dla samozatrudnionych będzie
przyznawane tym, którzy odnotują 65proc. spadek obrotów w porównaniu
z obrotami sprzed roku. Podwójne prawo pomostowe zniknie 1 października.
Dla osób otrzymujących wynagrodzenie
za pracę, GRAPA lub zasiłek zastępujący
dochody (ARR) zostanie przyznana miesięczna premia w wysokości 25 euro.
Wcześniej było to 50 euro.
Niższa stawka VAT w branży gastronomicznej (6 proc.) nie zostanie przedłużona.
Rząd federalny uzgodnił, że pakiet środków związanych z Covid-19 zostanie ostatecznie zakończony 1 stycznia 2022 r.

KARA DLA POLSKI
ZA TURÓW
Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów
Polska została zobowiązana przez Trybunał Sprawiedliwości UE do zapłaty
na rzecz Komisji Europejskiej okresowej
kary pieniężnej w wysokości 500 tys.
euro dziennie.
W lutym czeskie władze skierowały sprawę związaną z kopalnią Turów do TSUE.
Ich zdaniem rozbudowa polskiej kopalni
zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca. W maju unijny sąd, w ramach środka zapobiegawczego, nakazał
natychmiastowe wstrzymanie wydobycia
w kopalni do czasu wydania wyroku. Decyzję TSUE premier Mateusz Morawiecki
określił jako bezprecedensową i sprzecz-

ną z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE. Polski rząd jednocześnie rozpoczął negocjacje ze stroną czeską.
25 maja Morawiecki, po rozmowach
z premierem Czech Andrejem Babiszem
w Brukseli w czasie szczytu UE, informował, że obie strony są bliskie porozumienia, w wyniku którego Republika Czeska
zgodziła się wycofać wniosek z TSUE.
Z kolei Babisz zapowiedział wówczas,
że rząd czeski nie wycofa skargi z TSUE,
dopóki nie zostanie podpisana umowa
z Polską.
Kopalnia i elektrownia Turów należą
do spółki PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna, będącej częścią PGE
Polskiej Grupy Energetycznej. W 2020 r.
polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję na wydobywanie w Turowie węgla brunatnego na kolejne sześć lat, do 2026 r.

WYBORY PARLAMENTARNE
W ROSJI
Rządząca partia Jedna Rosja zdobyła
w wyborach parlamentarnych 49,79 proc.
głosów. Próg wyborczy pokonały także
cztery inne partie – poinformowała szefowa Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)
Ełła Pamfiłowa. Na drugim miejscu jest
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
(KPRF), której przypadło 19 proc. głosów.
Około 7,5 proc. uzyskała populistyczno-nacjonalistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), dowodzona przez
Władimira Żyrinowskiego. Partia Sprawiedliwa Rosja – Za Prawdę otrzymała
ok. 7,4 proc. Pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczyła także partia Nowi
Ludzie (5,3 proc.). Pojedyncze mandaty
przypadną jeszcze niektórym partiom,
których kandydaci zwyciężyli w okręgach
jednomandatowych. Frekwencja wyniosła ponad 51 proc.
Jedna Rosja będzie miała w Dumie większość konstytucyjną (2/3 miejsc), mimo
że zdobyła mniej głosów niż w wyborach
w 2016 r.
Aleksiej Nawalny i inni przedstawiciele
opozycji twierdzą z kolei, że wybory zostały sfałszowane. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej oświadczyła, że
nie uzna ich wyników.

BELGIA
WPROWADZENIE
COVID SAFE TICKET

Covid Safe Ticket, czyli paszport sanitarny,
jest dowodem pełnego szczepienia, ostatniego negatywnego testu PCR lub zaświadczenia
o wyleczeniu. Można go prezentować za pomocą aplikacji lub w formie drukowanej.

BRUKSELA: 1 PAŹDZIERNIKA
Miejsca, w których będzie obowiązywał:
– kluby nocne i dyskoteki,
– restauracje, bary, kawiarnie (z wyjątkiem
tarasów, które nadal podlegają obowiązującym przepisom),
– ośrodki sportowe i sale fitness (nie dotyczy sportów na świeżym powietrzu dla
mniej niż 200 osób),
– targi i kongresy (obowiązkowo od 50 osób;
z możliwością wykorzystania przy mniejszej liczbie osób),
– obiekty w sektorze kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym (obowiązkowo
od 50 osób; z możliwością wykorzystania
przy mniejszej liczbie osób),
– ośrodki opieki dla osób wymagających
szczególnej troski,
– imprezy: od 50 osób w pomieszczeniach
zamkniętych do 200 osób w plenerze,
– hotele prowadzące restauracje oraz organizujące targi i kongresy.

WALONIA:
POŁOWA PAŹDZIERNIKA
Ze względu na pogarszającą się sytuację
epidemiologiczną Covid Safe Ticket /
paszport sanitarny będzie obowiązkowy
w Walonii od połowy października. Będzie
wymagany w sektorze gastronomii, dyskotekach, przedstawieniach, domach opieki i imprezach.
Jeśli chodzi o maskę, nie będzie ona już
obowiązkowa w miejscach z paszportem
sanitarnym.
Covid Safe Ticket będzie wymagany od osób
powyżej 16. r. ż. W przypadku odwiedzających w szpitalach, domach seniora i uczestniczących w imprezach masowych będzie
on wymagany już od 12 r.ż. Nie będzie
można go wymagać w sytuacjach takich jak
dostęp do transportu publicznego, szkół,
administracji miejskiej, pracy, banków itp.
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KORONAWIRUS
DECYZJE WRZEŚNIOWEGO KOMITETU KONSULTACYJNEGO:
W połowie września Komitet Konsultacyjny omówił sytuację epidemiologiczną
w Belgii. Z uwagi na duże różnice regionalne we wskaźnikach szczepień Komitet
opowiedział się za zróżnicowanym podejściem. Zauważono, że liczba nowych
zakażeń stabilizuje się, to samo dotyczy
ogólnego wskaźnika hospitalizacji, który
po okresie powolnego wzrostu od początku lipca we wrześnWiu po raz pierwszy uległ obniżeniu. Nadal jednak istnieją
duże rozbieżności: we Flandrii liczba zachorowań spada, w Walonii nieznacznie
wzrasta, a w Brukseli dane dotyczące
zakażeń ustabilizowały się na wysokim
poziomie. Dlatego nadal należy zachowywać ostrożność.

NOSZENIE MASKI W BELGII
Od 1 października maski muszą być nadal
noszone przez osoby powyżej 12 lat:
• w środkach transportu miejskiego, na
dworcach kolejowych i lotniskach, w taksówkach,
• w zakładach opieki zdrowotnej (szpitale,
domy seniorów itp.),
• dla personelu i pacjentów lub klientów
osób wykonujących zawody medyczne
i niemedyczne, mających kontakt z ludźmi – fryzjerzy, kosmetyczki itp.,
• podczas imprez, przedstawień kulturalnych i innych, zawodów sportowych
i treningów, a także podczas konferencji
z udziałem ponad 500 osób w pomieszczeniach i 750 osób na zewnątrz, jeżeli
nie był zastosowany Covid Safe Ticket.

Zasady te stanowią podstawę federalną,
która obowiązuje w całym kraju. Władze
regionalne ustanowią bardziej rygorystyczne zasady, jeśli będzie tego wymagała sytuacja epidemiologiczna.
• BRUKSELA
Nadal będzie obowiązywała zasada noszenia maski we wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach oraz w lokalach
gastronomicznych i sklepach.
• WALONIA
Również podjęła decyzję o utrzymaniu
obowiązku noszenia maski.
• FLANDRIA
Bardzo wysoka liczba zaszczepionych
osób pozwala na zniesienie obowiązku
noszenia maski w sklepach i lokalach
gastronomicznych.

KAWIARNIE I ŻYCIE NOCNE
Od 1 października dyskoteki, sale taneczne i kluby nocne będą mogły zostać
ponownie otwarte pod warunkiem, że
będzie tam używany Covid Safe Ticket,
a w miejscach tych zapewniona zostanie
odpowiednia jakość powietrza i wentylacja, zgodnie z zaostrzonymi protokołami.

CERTYFIKAT COVID-19 /
COVID SAFE TICKET
U osoby z ważnym świadectwem szczepienia, która ma jednak pozytywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego
Covid, odczyt certyfikatu COVID-19 i Covid
Safe Ticket będzie miał kolor czerwony
przez 11 dni.

SZCZEPIENIA W BELGII

dane z 21 września 2021 / Sciensano

Pierwsza dawka

8 552 077

Całkowicie zaszczepieni

8 335 805

86% (+18 lat)

85% (+18 lat)

74% (cała liczba ludności)

73% (cała liczba ludności)

(+18 lat)
Bruksela: 67%
Flandria: 93%
Walonia: 81%

(+18 lat)
Bruksela: 64%
Flandria: 91%
Walonia: 79%

CERTYFIKATY

COVID 19 W EUROPIE

Kraje, które wprowadziły
obowiązek posiadania
paszportów sanitarnych
UNIJNE CERTYFIKATY
COVID-19
Certyfikaty COVID-19 potwierdzają przyjęcie pełnego cyklu szczepień przeciw
COVID-19 lub aktualny, negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa lub przejście infekcji. Każde państwo
Unii Europejskiej ma własne certyfikaty
zdrowotne, ale na terenie Wspólnoty honorowane są zaświadczenia wydawane
w formie Unijnego Certyfikatu COVID-19.
Mają one zunifikowaną formę, są wydawane w formie papierowej lub cyfrowej
(można je przedstawić w aplikacji lub
jako zapisany np. na smartfonie plik),
każdy z nich zawiera kod QR i opis w języku angielskim. Każdemu posiadaczowi
certyfikatu udającemu się w podróż do
innego państwa UE przysługują te same
prawa, co mieszkańcowi tego kraju spełniającemu warunki potwierdzone tym
zaświadczeniem.
Przy przekraczaniu granic większości
krajów UE trzeba okazać dokument potwierdzający zaszczepienie, przejście infekcji lub negatywny wynik testu; w tym
wypadku również najłatwiej użyć jednego z uznawanych w całej Unii wspólnych
certyfikatów.

SZCZEPIENIA W BRUKSELI
W Brukseli 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.
Istnieje też możliwość zaszczepienia się w aptece (w 11 dzielnicach gmin: Anderlecht,
Bruxelles, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Josse et Schaerbeek).

Holandia

Certyfikaty wprowadzono 25 września.
CovidCheck jest wymagany w barach, restauracjach, muzeach, teatrach i podczas
wydarzeń kulturalnych.

Francja

Certyfikaty są wymagane przy wejściu
do muzeów, kin, teatrów i innych placówek kultury i rozrywki mogących zgromadzić powyżej 50 osób. Zaświadczenie
sanitarne trzeba okazywać także przy
wstępie do restauracji, barów, kawiarni,
centrów handlowych (niektóre regiony), placówek ochrony zdrowia, a także
przed podróżami lotniczymi i dłuższymi
trasami kolejowymi czy autobusowymi.
Obowiązek dotyczy wszystkich powyżej
12. roku życia.
Od 30 sierpnia również pracownicy restauracji, muzeów, kin i transportu dalekobieżnego mający kontakt z publicznością muszą
posiadać przepustkę sanitarną. Szczepienie
jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy
mają kontakt z osobami narażonymi na

Koronawirus:
objawy u osób zaszczepionych

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).

U osób, które otrzymały jedną dawkę
szczepionki, najczęstsze objawy to ból
głowy, katar, ból gardła, kichanie i uporczywy kaszel. Nie tylko zmieniła się kolej-

ność, 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.

zakażenie (opiekunowie, osoby niebędące
opiekunami, pracownicy służby zdrowia
i wolontariusze).

Włochy
Certyfikat COVID-19 (Green Pass) wymagany jest w barach i restauracjach,
obiektach kulturalnych i rozrywkowych,
halach sportowych, na targach i kongresach oraz w długich podróżach transportem publicznym. Dokument muszą
okazywać wszyscy powyżej 12. roku życia. Od 10 października będzie on obowiązkowy dla nauczycieli i będzie dotyczył wszystkich osób rozpoczynających
naukę w szkole (w tym studentów) lub
pracujących w domu spokojnej starości
czy domu opieki.
Od 15 października pracownicy sektora
publicznego i prywatnego oraz osoby
prowadzące samodzielnie działalność
gospodarczą będą musiały posiadać
Green Pass. Wymóg ten dotyczy 18
mln pracowników, w tym opiekunek do
dzieci, taksówkarzy, hydraulików i burmistrzów, i jest jednym z najsurowszych
w Europie.

Inne kraje
Zaświadczenia sanitarne obowiązują
również w Irlandii (restauracje i puby),
Grecji (restauracje, kawiarnie, dyskoteki,
kina i teatry), Austrii (restauracje, hotele,
siłownie, baseny, teatry i m.in. zakłady
fryzjerskie), Czechach (restauracje, muzea, przy meldowaniu się w hotelach),
Słowenii (restauracje, dyskoteki, hotele,
kempingi, imprezy sportowe i kulturalne), Danii (restauracje, placówki kultury i rozrywki, obiekty sportowe, zakłady
usługowe) i na Cyprze (lokale gastronomiczne i rozrywkowe, świątynie, kina, teatry oraz obiekty sportowe).
GAZETKA
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stwo, zachował nazwisko matki. Świeżo po
wojnie nikt nie chciał nawet słuchać o jakichkolwiek konotacjach z Niemcami, więc
ostatecznie książę zasugerował kompromis
i zaproponował dynastię Edynburgów z racji
przyznanego mu tytułu księcia Edynburga.
Premier Churchill i babcia Elżbiety, królowa
Maria, byli stanowczo przeciwni obu rozwiązaniom i nalegali, aby monarchini zachowała Windsor jako nazwę nowej dynastii.

Elżbieta II jest też jedną z najdłużej panujących monarchiń na świecie. Przed nią
plasują się tylko król Sobhuza II, władca Suazi, który panował przez 82 lata, następnie
Ludwik XIV, który zasiadał na francuskim
tronie przez 72 lata, oraz książę Lichtensteinu Johann II i król Tajlandii Bhumibol Adulyadej – obaj rządzili przez ponad 70 lat.
Elżbieta Aleksandra Maria urodziła się 21 kwietnia 1926 r. jako pierwsza córka księcia
i księżnej Yorku. Choć jej ojciec nie był
pierwszy w kolejce do tronu, życie potoczyło się nieco inaczej. Po śmierci Jerzego V na brytyjskim tronie zasiadł Edward
Albert, który przybrał imię Edwarda VIII.
Ale po jedenastu miesiącach król zrezygnował z tronu z powodu małżeństwa
z amerykańską rozwódką Wallis Simpson.
Zgodnie w ówczesnym prawem brytyjskim koronowana głowa miała tylko jedną
możliwość – albo zrezygnować z romansu, albo oddać tron. Edward VIII wybrał
drugą opcję. Tym samym ojciec Elżbiety
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zasiadł na brytyjskim tronie w roku 1937
jako Jerzy VI, a jego najstarsza córka, znana wtedy jako Lilibeth, oficjalnie została
dziedziczką korony.

Król nie cieszył się zbyt dobrym zdrowiem.
Z początkiem lat 50. ubiegłego wieku księżniczka Elżbieta zaczęła coraz częściej wyręczać schorowanego ojca w jego służbowych
obowiązkach. Jednym z nich była podróż do
Australii i Nowej Zelandii z postojem w Kenii. Właśnie tam 6 lutego 1952 r. dotarła
do księżniczki wiadomość o śmierci króla.
Tym samym natychmiast została ogłoszona
królową Wielkiej Brytanii i wszystkich krajów Wspólnoty Narodów. Pojawił się wtedy
jednak banalny problem. Mianowicie – nazwa rodowa nowej dynastii. Mąż Elżbiety
II, książę Filip, był przekonany, że małżonka
przyjmie jego rodowe nazwisko. Jego matka nazywała się Battenberg (zangielszczone:
Mountbatten), a ojciec Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg. Kiedy w roku
1947 Philip przyjął brytyjskie obywatel-

Elżbieta II została królową 2 lutego 1952 roku, ale na oficjalną koronację musiała
poczekać szesnaście miesięcy. Od czasu
śmierci jej ojca musiał upłynąć stosowny
czas żałoby, ale istotne były także względy
organizacyjne, dlatego oficjalnie zasiadła na
brytyjskim tronie 2 czerwca kolejnego roku.
Koronacja odbyła się w londyńskim Westminster Abbey i było to pierwsze tego typu
wydarzenie transmitowane przez telewizję.
W tym samym roku królowa rozpoczęła
wraz z mężem siedmiomiesięczną podróż
dookoła świata, odwiedzając trzynaście krajów Wspólnoty Narodów. Była też pierwszą
brytyjską monarchinią, która w trakcie swego panowania odwiedziła Australię i Nową
Zelandię. W sumie odbyła setki zagranicznych podróży, w tym jedną, trzydniową, do
Polski – 25 marca 1996 roku przyleciała do
Warszawy. Była to jej jedyna wizyta nad Wisłą, bo zgodnie z brytyjskim protokołem dyplomatycznym królowa odwiedza państwa
spoza Wspólnoty Narodów tylko raz.

Te słowa brytyjskiego hymnu kilkakrotnie
sprawdziły się w praktyce. Tekst niby przesycony banałami, a jednak proroczy.
29 kwietnia 1970 r. Elżbieta II jechała pociągiem przez Nową Południową Walię
w Australii – z Sydney do Orange. W pobliżu
miasta Lightow ktoś ułożył na torach belkę,
która miała doprowadzić do wykolejenia
pociągu. Niedoszły zamachowiec nie spodziewał się jednak, że pociąg z monarchinią
i jej mężem będzie jechał na tyle wolno, że
przeszkoda zostanie na czas zauważona.
Jedenaście lat później znów próbowano
zagrozić życiu Jej Królewskiej Mości. Tym
razem okoliczności były znacznie poważniejsze, choć ostatecznie niegroźne w skutkach. Choć Elżbieta II urodziła się w kwiet-

Kolejnym głośnym przykładem nieskuteczności ochrony Elżbiety II był przypadek z 9 lipca 1982 r. 31-letni Michael Fagan przedostał się przez ogrodzenie Pałacu Buckingham, a potem wspiął po ścianie Pałacu
i wszedł do sypialni królowej. Elżbieta II
obudziła się i przez dziesięć minut z nim
rozmawiała, znów zachowując zimną krew.
Kiedy włamywacz spytał, czy Jej Wysokość ma zapalniczkę, bo chciałby zapalić, królowa ze spokojem odpowiedziała,
że sama nie pali, ale poprosi lokaja, żeby
jakąś przyniósł. Fagan chętnie przystał
na tę propozycję, królowa wcisnęła odpowiedni przycisk przy łóżku i chwilę
później mężczyzna został aresztowany.

…mimo niemal wiecznych z nią problemów, które przez dziesięciolecia trafiały
na pierwsze strony tabloidów. Siostra
królowej, księżniczka Małgorzata, która

zmarła 9 lutego 2002 r., w wieku 71 lat,
nigdy nie była zainteresowana oficjalnymi salonami – zawsze prowadziła swoje
własne. W roku poprzedzającym koronację starszej siostry oznajmiła jej, że chce
poślubić Petera Townsenda, rozwodnika,
starszego o szesnaście lat. Królowa poprosiła siostrę, aby ta wstrzymała się z ostateczną decyzję do czasu koronacji. Z nadzieją, że romans się wypali. Głos zabrali
też ówcześni politycy i przedstawiciele
Kościoła anglikańskiego, sprzeciwiając się
ewentualnemu małżeństwu. Ostatecznie
Małgorzata zmieniła plany.
W rodzinie królewskiej niemal bez przerwy
działo się coś niedobrego, co Jej Wysokość
znosiła z pełną godnością. Do historii przeszedł już rok 1992, który sama Elżbieta II
określiła mianem „Annus Horibilis”, czyli „potworny rok”. Najpierw książę Karol
i księżna Diana ogłosili separację. Później
ukazała się biografia Diany uderzająca
w rodzinę królewską. Następnie rozwiodła się córka monarchini – księżna Anna.
Potem tabloidy prześcigały się w publikowaniu półnagich zdjęć księżnej Sary, ówczesnej żony księcia Andrzeja, w objęciach
pewnego „doradcy finansowego” i ich
separacją. Aż w końcu częściowo spłonął
dom rodzinny królowej, zamek Windsor.
Z czasem przybywało problemów na niwie
rodzinnej, z którymi monarchini musiała sobie radzić. Wywiad Diany dla BBC z 1995 r.,
który do dziś wzbudza kontrowersje,
śmierć matki i śmierć Diany; zdjęcia wnuka,
Harry’ego, w mundurze esesmana, ze swastyką na ramieniu; jego niedawny wywiad
u Oprah Winfrey wraz z żoną Meghan Markle i, oczywiście, w ostatnim okresie śmierć
męża, księcia Filipa, po 73 latach związku.
Ostatnie wydarzenia i dramaty osobiste
monarchini nie pozwalają jej zwolennikom
zwalniać tempa. Robią oni wszystko, aby
nie powtórzyła się historia królowej Wiktorii, która po śmierci Alberta zaszyła się
na zamku Windsor.

W tym roku Elżbieta II skończyła 95 lat. Dzisiaj coraz rzadziej słyszy się pomruki brytyjskich republikanów, którzy co jakiś czas
domagali się likwidacji korony. Owszem,
monarchia w Wielkiej Brytanii jest już wyłącznie kwiatkiem przy kożuchu, ale nie
zmienia to faktu, że przeciętnego podatnika nie kosztuje prawie nic, a generuje przeogromne pieniądze do państwowej kasy.
Utrzymanie rodziny panującej kosztuje
podatnika niecałego funta rocznie. Tyle,
co burger. Zwolennicy monarchii mówią
wprost – nie zjesz jednego burgera w roku,
będziesz zdrowszy. I właściwie nie ma co
z tym dyskutować. Sama królowa jest patronką ponad 600 organizacji charytatywnych. Szacuje się, że dzięki temu udało im
się zebrać ponad 1,5 mld funtów na działalność statutową i pomoc.
Tylko z końcem roku podatkowego 2020
wszystkie królewskie posiadłości razem
wzięte osiągnęły profit rzędu 475 mln funtów. Oznacza to, że wszystkie posiadłości
i wszystko związane z koroną zostało opodatkowane w wysokości 75 procent i trafiło
do skarbu państwa. Dodatkowo, prywatne
zarobki i wydatki królowej, zagwarantowane przez tak zwaną Privy Purse, dały rodzinie
królewskiej 30 mln funtów, i to już po odprowadzeniu wszystkich należnych podatków.
Nikt o zdrowych zmysłach nie odważy się
dzisiaj namawiać społeczeństwa do obalenia monarchii, wiedząc, ile pieniędzy przynosi państwu. Pojawiają się komentarze
w stylu: „A co te nieroby robią?”, „A komu to
potrzebne?”, „Po co komu monarchia?”. No
właśnie, po co? Choćby po to, żeby budżet
państwa cieszył się ogromnym przychodem
rok po roku. I żeby każdy mógł w pełni korzystać choćby z dobrodziejstw brytyjskiego
systemu pomocy społecznej i służby zdrowia, która finansowana jest także z pieniędzy
generowanych przez rodzinę królewską.
Filip Cuprych
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fot. F. Cuprych, Wikipedia

niu, to w czerwcu w Londynie odbywa się
jedna z najbardziej widowiskowych parad
z jej z udziałem – Trooping The Colour. Ma
to oczywiście związek z pogodą i sezonem
turystycznym, ale właśnie dlatego mówi
się, że Elżbieta II obchodzi urodziny dwa
razy w roku. 13 czerwca 1981 r. odbywała
się właśnie jedna z takich parad – ostatnia,
kiedy królowa jechała na koniu. Kiedy wraz
z orszakiem zbliżała się do Placu Defilad
na końcu alei The Mall, 17-letni Marcus
Sarjeant oddał sześć strzałów w stronę
królowej. Ostatecznie okazało się, że użył
ślepych naboi. Został natychmiast aresztowany, a królowa zachowała zimną krew.
14 października 1981 r. inny 17-latek, Christopher John Lewis, strzelił w kierunku
Elżbiety II, używając prawdziwego naboju.
Było to podczas wizyty w Nowej Zelandii.
Kula nie trafiła, Lewis został natychmiast
aresztowany. Wtedy policja mówiła, że huk
broni był odgłosem fajerwerków. Prawdę
ujawniono oficjalnie dopiero w 2018 r.
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Jaskina Mylna

Kopalnia srebra w Tarnowskich Górach
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fot. Wikipedia, E. Wolna

NA GRANICY
z Białorusią
Konflikt na granicy z Białorusią rozpoczął się w lipcu br. na Litwie. W przeciągu dwóch miesięcy urósł
do niebotycznych rozmiarów – objął tereny Łotwy
i Polski, a antidotum na problem zaczęto upatrywać w płotach udaremniających nielegalne przekraczanie granic, w przepychaniu uchodźców na
terytorium sąsiedniego państwa czy w końcu
w rozwiązaniach terytorialnych (jak tymczasowe
obostrzenia) i demagogicznych (wmawianie społeczeństwu, że wydalenie „obcych” jest jedyną szansą
na ochronę przed zalewem islamskich imigrantów).
Przerzucanie nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu
(m.in. z Iraku czy Afganistanu) przez Białoruś do krajów członkowskich Unii Europejskiej jest raczej świadomym działaniem
połączonych sił białorusko-rosyjskich, odwetem za nakładane
na Białoruś sankcje i kary za nieprzestrzeganie demokratycznych
wartości, praw człowieka i obywatela. Niezależnie jednak od genezy konfliktu w tych dramatycznych wydarzeniach na pograniczu każdej ze stron cały czas brakuje współczucia i sumienia.
Narracja polityczna mówi o kilkudziesięciu tysiącach wyznawców islamu chętnych na osiedlenie się w Polsce. Oczywiście fakty są „nieco” mniej spektakularne, bo dotychczas udaremniono
ok. 8 tys. nielegalnych przekroczeń granicy. W polskich ośrodkach
przeznaczonych dla imigrantów znajduje się prawie półtora tysiąca osób. Przykładając do tego liczbę imigrantów przyjmowanych
w innych krajach europejskich i masową pomoc dla potrzebujących, nie sposób nie protestować. Oczywiście zagrożenie
przyjęcia do swojego kraju zwolenników Państwa Islamskiego
i terroru podsyca lęk społeczeństwa, wzmagając coraz bardziej
powszechną znieczulicę i dając niemą zgodę na takie traktowanie drugiego człowieka, jakie prezentowane jest przez
strażników granicznych. W międzyczasie zapomina się o takich faktach, jak sytuacja polityczna w Afganistanie i prawdziwe powody ucieczki Afgańczyków ze swojego kraju. Tymczasem na granicy pojawiają się pierwsze ofiary śmiertelne
wśród uchodźców. Rząd uspokaja, że nic takiego się nie dzieje,
że panuje nad sytuacją, że to nie nasza, Polaków, wina.

PUSHBACK, CZYLI HANIEBNA USTAWA
Tymczasem udaremnienie nielegalnego przekroczenia granicy
to dosłownie przepychanki graniczne między jedną strażą graniczną (polską) a drugą (białoruską). Dla tego pushbacku podwalinę stanowi rozporządzenie MSWiA o ograniczeniu ruchu
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za granicą
SUMIENIA
granicznego, w którym takie praktyki „wypychania”
są uznane za legalne i konieczne. 17 września Sejm
przegłosował nowelizację ustawy zakładającej możliwość odwożenia cudzoziemców na granicę i zaniechanie postępowania azylowego.
Straż graniczna i rząd chętnie korzystają z tego prawa, nie
zważając na ludzi przetrzymywanych na granicy długie
tygodnie, często chorych, którymi nikt się nie opiekuje;
ludzi pozbawionych podstawowych praw, które gwarantuje chociażby Konstytucja Rzeczypospolitej, Konwencja
Genewska czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka…
Środowisko prawnicze szeroko krytykowało tę nowelizację i jej sprzeczność z prawem międzynarodowym. Naruszone w niej zostają m.in. prawo do obrony krajowej oraz
deportacji oraz obowiązek udzielenia azylu politycznego
dla osób prześladowanych.

WYJĄTKOWY CZAS; STAN WYJĄTKOWY
Konflikt na granicy z Białorusią na tyle wstrząsnął poczuciem bezpieczeństwa państwa polskiego, że konieczne
– według władz – było wprowadzenie na terenach
przygranicznych surowych restrykcji. 2 września ogłoszony został stan nadzwyczajny, a swym zasięgiem
obejmował województwo podlaskie (115 miejscowości) oraz lubelskie (68 miejscowości). Wyznaczono
go na miesiąc, natomiast prawdopodobnie zostanie
wydłużony.
W tym wyjątkowym czasie nie wolno na przykład
organizować zgromadzeń, imprez masowych, nakładany jest obowiązek legitymowania, istnieje zakaz
przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym osób niezamieszkujących go, niepracujących
i nieedukujących się tam. Istotne są też ograniczenia dla
mediów i dziennikarzy, którym uniemożliwia się przeprowadzenie rzetelnej relacji i weryfikacji w terenie oraz
osąd stanu faktycznego. Ostatni stan wyjątkowy w Polsce wprowadzono blisko czterdzieści lat temu i raczej
nie kojarzy się on z działaniami wzmagającymi pokój,
a tym bardziej wartości demokratyczne. Tym razem
podsycane konfliktem są uprzedzenia, a krzewienie
języka nienawiści w odniesieniu do innych-obcych-cudzoziemców staje się taktyką władzy. Efektem
będą zgony.
Ewelina Wolna-Olczak
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Przez wszystkie szczeble edukacji przeszłam
b
z przekonaniem, że matematykę wymy90 0
ślono po to, by uprzykrzyć życie uczniom.
Kompletnie ominął mnie komunikat, że
x + 3y + 2c = 1
x
matematyka istnieje tak długo jak ludzy= 2x + 6y + 5z = 38
x + 2y + 10z = 2
kość. Najstarszym znanym obecnie zapisem
świadomości matematycznej jest tzw. kość
z Lebombo. To nic innego jak kawałek xkości
owe
+ 3y + 2c
= 1kreseczki są śladami rachunków pier2x +r.6y + wotnych
5z = 38 ludzi. Przypuszczalnie oznaczają
strzałkowej pawiana. Znaleziono go y=
w 1970
+ 2y + 10z
= 2 upolowanych zwierząt. Kość z Ishanw trakcie wykopalisk w jaskini Border xCave
liczbę
na terenie granicznym pomiędzy Południogo można obejrzeć na wystawie stałej
x + 3y + 2c = 1
wą Afryką i Suazi, w obszarze pasma Lebomw Muséum des sciences naturelles w Bruk2x + 6y kalkulator
+ 5z = 38
y=to pierwszy
bo. Wiek kości szacuje się na 37 000 lat, co
seli. Kto wie, może
x + 2y + 10z = 2
oznacza, że wykonano ją około 35 000 lat
na świecie?
p.n.e. Kość zawiera dwadzieścia dziewięć
wyraźnych nacięć i przypomina kalendarze
Kolejną zagadkę dla matematycznych zapana kiju, które są nadal używane przez Buszleńców stanowi układ kamieni w niewielkim
menów w Namibii. Liczba nacięć na kości
miasteczku Carnac w zachodniej Francji
sugeruje, że mógł to być kalendarz lunarny
(Bretania), położonym u wybrzeży Oceanu
lub zapis cyklu menstruacyjnego.
Atlantyckiego. Znajduje się tam największe
na świecie skupisko ustawionych przez ludzi
Drugą znaną próbą zapisu liczb jest odprehistorycznych megalitów. Tworzą one
kryta w 1960 r. przez belgijskiego geolociągi równo ustawionych głazów, przypomiga Jeana de Heinzelin de Braucourt kość
nające do złudzenia kilkukilometrowe aleje.
strzałkowa pawiana z wyciętymi na niej
Widok z góry pokazuje, że menhiry (nieciokreskami. Została odnaleziona w Ishango
sane głazy ustawione pionowo) i dolmeny
(na granicy dzisiejszej Ugandy i Kongo).
(kamienne budowle o charakterze grobowStąd pochodzi jej nazwa – kość z Ishango.
ca) układają się w geometryczne kształty, tak
Na kości widoczne są trzy rzędy nacięć.
zwane geoglify. Ludzie, którzy je tu ustawili,
W pierwszym jest ich sześćdziesiąt, w druzamieszkiwali te tereny już w epoce neolitu,
gim czterdzieści osiem, w trzecim ponowa więc na długo przed dotarciem na Półwynie sześćdziesiąt. Nacięcia na kości powstasep Bretoński Celtów. Wiemy o nich, że poły w małej społeczności rybaków, zbieraczy
traﬁli uprawiać ziemię, używali kamiennych
i rolników zamieszkujących ten region
narzędzi, lepili garnki, tworzyli ozdoby i cereAfryki. Naukowcy doszli do wniosku, że
monialnie chowali swoich zmarłych.
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Część megalitów ułożona jest w szeregi, w których liczby głazów są liczbami
pierwszymi (liczba pierwsza to liczba nay
turalna większa od 1, która ma dokładnie
dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie
samą). To przypadek czy forma obliczeń?
Wobec tak wyjątkowej konstrukcji wzniesionej ludzkim wysiłkiem
można bez
x
końca spekulować na temat genezy jej
powstania. Jedna z miejscowych legend
głosi, że menhiry z Carnac stanowią zamienionych w kamienne posągi maszerujących rzymskich legionistów. Być może
wyznaczały trasy procesji lub były prehistorycznymi kamieniami nagrobnymi. Być
może stanowiły obserwatorium astronomiczne. A może były swoistymi kalendarzami, w których każde pokolenie określał
jeden menhir?
Wstęp do matematyki można zacząć na
wiele sposobów. Archeoprzygoda wydaje się do tego stworzona. Poznawanie
prahistorii i starożytności może być dla
dziecka niebywałym przeżyciem, łączącym w sobie elementy dobrej zabawy
i nieprzerwanego odkrywania świata. Przy
okazji popularyzacji wiedzy o przeszłości
i archeologii jako nauki młody człowiek
zapoznaje się z dziedzictwem kulturowym i doświadczeniem archeologicznym.
Bo okazuje się, że niezależnie od czasu
i miejsca pewne rozwiązania są uniwersalne. Dlaczego zaczynać od przedstawiania
matmy jako oziębłej królowej nauk, jeśli
można podkręcić zainteresowanie kością
pawiana czy rzędem głazów?
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Rodzina Leśniewskich składa się z czterech
osób. Kasia ma pięć lat, a jej starsza siostra
Dominika jest trzy razy starsza. Kiedy urodziła się Dominika, mama miała 24 lata.
Tato jest o trzy lata starszy od mamy. Ile lat
mają razem wszyscy Leśniewscy?
Wiedza i umiejętności matematyczne pełnią w codziennym życiu bardzo istotną
funkcję. Ten wyświechtany frazes słyszałam
przez całą podstawówkę, o szkole średniej
nie wspominając. Sęk w tym, że żaden
z moich nauczycieli nie wysilił się, by swoją
tezę poprzeć rzetelnymi argumentami. Po
każdej kolejnej lekcji matematyki utwierdzałam się w przeświadczeniu, że na tych
liczbach to ja zupy nie ugotuję i muszę rozejrzeć się za inną dziedziną nauki, która da
mi zarobić na chleb.
Stosunkowo szybko po odebraniu świadectwa dojrzałości uderzyło mnie, w jakim
tkwiłam błędzie. Mając w planach malowanie pokoju, zmuszona zostałam do obliczeń, dzięki którym miałam się dowiedzieć, ile litrów farby będzie mi do tego
potrzebne. Zonk! Z panelami podłogowymi miało pójść jak z płatka, lecz gdy już
wybrałam odpowiednią markę, kolor i klasę ścieralności, trzeba było obliczyć, ilu de-
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Matematyka jest nauką interdyscyplinarną.
Wystarczy przyjrzeć się pracom malarzy takich jak Vasarely, Mondrian i Kandinsky. Ich
dzieła są inspirowane koncepcjami matematycznymi – geometrią, symetrią czy analogią. Pod tym kątem warto przeanalizować
choćby fresk „Ostatnia wieczerza” Leonarda
da Vinci, na którym perspektywa podkreśla
centralną postać ́ Chrystusa. Perspektywa
formułuje prawa powstawania widoków
brył przy wykorzystaniu geometrii oraz
geometrii wykreślnej. Odpowiednio zastosowana może być też źródłem dodatkowych
efektów znaczeniowych i artystycznych. Fascynacja matematyką dotyczy także innych
dziedzin sztuki, czego przykładem niech
będzie wiersz Wisławy Szymborskiej „Liczba Pi”. Ba, nawet muzycy muszą wykazać
się znajomością matematyki do tworzenia
utworów, wyczucia rytmu i tempa.
Nie oszukujmy się, we współczesnym świecie odbywa się szeroka i ciągle postępującą
matematyzacja różnych sfer działalności
człowieka. Proces ten, ukryty za komputeryzacją i informatyzacją, często nie jest do
końca uświadamiany i zauważany. Dla szerokiego ogółu społeczeństw matematyka
pozostaje nadal ukrytą częścią kultury.
Twórcy posługują się różnymi środkami artystycznymi: w poezji – słowem, w muzyce – dźwiękiem, w pantomimie – gestem.
Artysta w sobie tylko wiadomy sposób
wykorzystuje te chwyty, budując dzieło.
Wynikiem nie jest prosta suma. Prawdziwe
dzieło sztuki przenosi nas w inny wymiar.
Podobnie jest z matematyką. Wychodzimy
od liczby, a odkrywamy nowe światy.

Jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.
Twierdzenie Pitagorasa (notabene sam Pitagoras nie był jego odkrywcą) najczęściej wykorzystujemy do obliczenia długości trzeciego
boku trójkąta prostokątnego, w sytuacji gdy
znamy długości dwóch pozostałych boków.
Podręczniki szkolne zazwyczaj nie wyjaśniają,
że w matematyce ważne jest nie tyle wkuwanie twierdzeń, aksjomatów i formuł, co
przede wszystkim zrozumienie przydatności
owych zasad. Twierdzenie Pitagorasa znajduje zastosowanie nie tylko w matematyce, ale
także w architekturze, budownictwie, astronomii, a nawet w literaturze.
Sekret matematycznego sukcesu tkwi
w tym, aby pozwolić dziecku postrzegać
matematykę jako podstawową składową
jego życia i wskazać jej praktyczne aspekty. Wówczas stawiamy młodego za sterem
jego własnego sukcesu i dajemy mu motywację do rozwijania umiejętności uczenia
się. W październiku obchodzimy Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. To idealny moment, aby rozprawić się ze stereotypowym
myśleniem. Jeszcze na początku roku szkolnego, zanim uczeń nabierze uprzedzeń,
warto zainaugurować dzień z matematyką.
Zasady są banalne. Przez jeden dzień zapisujemy sytuacje i przedmioty, przy użyciu
których wiedza matematyczna okazała się
niezbędna. Aby ubarwić wyzwanie, rodzic
i dziecko tworzą dwie oddzielne listy. Po
całym dniu można porównać swoje propozycje, a przede wszystkim przeanalizować je i podyskutować na temat tego, ile
matematyki jest wokół nas. Wnioski mogą
zaskoczyć nawet dorosłego!
W szkole Pitagoras ma szansę tylko wtedy, gdy wyjdziemy poza tablicę, na której
zamaszystym gestem zwykło się zapisywać
skomplikowane twierdzenie sygnowane jego imieniem. Gdybym usłyszała, że
matma to nie tyle rozwiązywanie równań
i działania na liczbach, co wprawki przed
dorosłym życiem, z pewnością byłabym
bardziej czujna i zmotywowana. Sorry, Pitagorasie! Źle cię oceniłam.
Sylwia Znyk

fot. Freepik
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sek podłogowych potrzebuję na pokrycie
powierzchni pomieszczenia. Włos zjeżył
mi się na głowie. Gdy lekarz przepisał mi
antybiotyk, też nie było lekko. Bo niby jak
obliczyć dawkowanie leku na podstawie
zaleceń producenta? Przy odmierzaniu
proporcji przed pieczeniem ciasta spuściłam z tonu. Planując domowy budżet,
spokorniałam, przy składaniu zeznań podatkowych zaczęłam wymiękać, a już na
wyprzedażach spuściłam uszy po sobie.
Dziś już wiem,y że dzięki matmie łatwiej
jest połapać się w statystykach i treściach
artykułów naukowych czy rozszyfrować infograﬁki, które widzimy w gazetach.

www.elabouti.com
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weganizm, ale już samo ograniczenie dziennych i tygodniowych posiłków mięsnych ma
ogromne znaczenie. Do nadmiernej produkcji CO2 w sektorze rolniczym przyczynia
się wyjątkowo hodowla zwierząt, głównie
bydła. Mleko i wołowina to jedne z produktów spożywczych, które mają tak duży
ślad węglowy, że przeczą podstawom logiki.
Podobne wnioski można wysnuć po przyjrzeniu się hodowlom na szeroką skalę oraz
degradacji ekosystemów na rzecz pastwisk
i pól uprawnych mających wyżywić nawet
nie ludzi, ale zwierzęta, które ludzie zjedzą.
Co ciekawe, skutkiem ubocznym ograniczenia lub rezygnacji ze spożycia mięsa jest
poprawa stanu zdrowia człowieka.

W GRUPIE RAŹNIEJ – I NIE TYLKO

Inną kontrowersyjną dla wielu formą wspomożenia planety jest rezygnacja z własnego
pojazdu. Większość mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych i rozwijających się uważa
posiadanie samochodu za oczywistość i nie
zastanawia się nad jego zasadnością. Tymczasem zamiana na rower czy też korzystanie
z komunikacji publicznej lub transportu zbiorowego pozwoliłoby ograniczyć ilość CO2
emitowanego do atmosfery. Jeśli nie stać nas
na tak drastyczną zmianę, warto przynajmniej

22 GAZETKA

Jak pokazał ostatni pandemiczny rok, im
mniej podróży lotniczych, tym mniej CO2
wysyłanego do atmosfery. Radykalny spadek liczby lotów w 2020 r. miał bezpośredni
wpływ na ograniczenie globalnego zanieczyszczenia – emisja CO2 przez samoloty
jest wielokrotnie większa niż przez pociągi.
Jeśli dodamy do tego system pracy zdalnej,
mniejszą mobilność, więcej ruchu lokalnego, w tym turystycznego, to bez wątpienia
zauważymy ogromny spadek indywidualnego śladu węglowego przeciętnego mieszkańca krajów rozwiniętych i rozwijających
się niż w latach poprzednich. Coraz większej liczbie ludzi same wakacje i urlopy wymagające długich lotów i kilku przesiadek
wydają się niepotrzebną rozrzutnością –
wiele osób rezygnuje całkowicie z tej formy
transportu lub wybiera dłuższe pobyty bez
konieczności korzystania z transferów.

Ważnym działaniem, które każdy może bez
większych wyrzeczeń podjąć, jest ograniczenie spożycia mięsa i produktów odzwierzęcych. Oczywiście pożądane byłoby przejście na wegetarianizm, a jeszcze lepiej na

Wiele osób twierdzi, że jest już za późno na
zmiany i nie ma powodu, by katować się
tymi nic niedającymi działaniami. Tymczasem wprowadzanie pewnych ograniczeń staje się z czasem standardem, a co najważniejsze – ten bardziej przyjazny planecie model
życia upowszechnia się w różnych kręgach
i środowiskach. Uczą się go nowe pokolenia,
a sceptycy, chcąc nie chcąc, wdrażają go i na
swoim podwórku. Naukowcy przekonują,
że mamy jeszcze szansę, ale musimy działać
zdecydowanie. Przeciętny człowiek stopniowo powinien wprowadzać w swoim życiu
proekologiczne ograniczenia, bo tylko w ten
sposób mamy szansę na jakiekolwiek jutro.
Ewelina Wolna-Olczak

rys. Freepik

Jednym z pomysłów jest ograniczenie liczby posiadanych dzieci. Rozwiązanie, choć
kontrowersyjne, wydaje się jednak dość
skuteczne, patrząc na to, w jakim tempie się
rozmnażamy. W latach 50. XX w. na świecie było 2,5 mld ludzi, w latach 80. – 5 mld.
Obecnie jest nas już prawie 8 mld, a w 2050 r.
będzie to prawdopodobnie 10 mld. Im więcej ludzi, tym więcej emisji CO2 do atmosfery rocznie. Ograniczenie się do jednego
dziecka na parę pozwoliłoby zaoszczędzić
ogromne ilości emitowanego CO2 (ok. 60 ton
rocznie) – dotyczy to jednak krajów wysoko
rozwiniętych, o niskim wskaźniku urodzeń.
Co ciekawe, wielu młodych ludzi z wyboru
rezygnuje z posiadania potomstwa. Z jednej strony stoją za tym pobudki ekologiczne i wiara, że to pomoże planecie. Z drugiej
strony jest niepokój o to, co czeka dzieci
wydane na świat, którego przyszłość jawi
się w ciemnych barwach.

próbować ograniczyć emisję spalin – czyli
jeździć mniej, wolniej, ekologiczniej i ekonomiczniej. Alternatywą dla samochodów spalinowych mogą być elektryczne lub łączące
silnik spalinowy z elektrycznym, tzw. hybrydy.
Przede wszystkim jednak zaleca się ruch.

Kolejnym działaniem, które przy powszechnym zastosowaniu miałoby konkretny
wpływ na polepszenie się sytuacji klimatycznej świata, jest… wspólny adres. Liczby
dowodzą, że życie w pojedynkę nie tylko
jest droższe, ale i obciążone większym śladem węglowym niż życie w kilkuosobowych
gospodarstwach domowych. Ogrzewanie,
przygotowywanie posiłków, zużycie energii
elektrycznej – na tym wszystkim można zaoszczędzić zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie, żyjąc w kilka osób (nawet w dwie
– trzy). Osoba mieszkająca samotnie emituje do atmosfery średnio 11 kg CO2 rocznie,
tymczasem mieszkaniec trzyosobowego
domu – już tylko 5,5 kg. Oczywiście mieszkańcy domów zużywają o wiele więcej CO2
niż mieszkańcy bloków czy budynków wielomieszkaniowych. Inną korzyścią wspólnego mieszkania jest również poprawa stanu
zdrowia psychicznego człowieka.
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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!

Szukasz pracy lub chcesz zmienić
obecną?

Należysz już do naszej eko-rodziny?
Jeśli pracujesz w Magabel i przyprowadzisz

Dołącz do naszej ekologicznej rodziny

do

nas

nowego

pracownika

na preferencyjnych warunkach i odbierz

prezent rekomendacyjny *!

otrzymasz

eko-prezent powitalny *!
* Informacje pod numerem:
0474 39 68 06

World Cleanup Day
Wspólnie z ekipą “Wakacje w Belgii”,
wolontariuszami i dziećmi po raz kolejny
włączyliśmy

się

do

akcji

“Dzień

Sprzątania świata”.
Wydarzenie
wspólnym

okazało

się

naszym

sukcesem.

Było

aktywnie,

pożytecznie i przyjemnie!
Dziękujemy wszystkim, którzy z nami
byli i wspierali nasze działania tego dnia!
Nasze zaangażowanie jest najlepszym
dowodem na to, jak ważna jest troska o
środowisko naturalne, w którym żyjemy.
Bo

każde

działanie

ma

znaczenie!

Naturalnie!

Każda zmiana zaczyna się
w naszych domach.

dało Grekom do myślenia – czyżby nagość
ułatwiała bicie rekordów? Nie trzeba było
długo czekać, aby greccy sportowcy zrezygnowali z odzienia wierzchniego i zdecydowali się na występy w stroju Adama.
Warto zaznaczyć, że starożytne igrzyska
były zawodami przewidzianymi dla określonej grupy społecznej. Mogli w nich
brać udział – i jako uczestnicy, i jako kibice – jedynie mężczyźni.
Ubiory w starożytnej Grecji były wyjątkowo trywialne i ascetyczne. W zasadzie był
to zawsze mniejszy lub większy prostokąt
tkaniny, omotany wokół ciała na wiele
sposobów. Podczas inauguracji zawodów
najbardziej popularnym strojem były
majtki ze skóry, ale przeszkadzały w swobodzie ruchów, powodowały otarcia i spowalniały. Legenda głosi, że w roku 720
p.n.e. biegnącemu na zawodach do mety
Orsipposowi z Megary zsunęła się przepaska biodrowa. Nie dał się zbić z pantałyku.
Zachował kamienną twarz i niewzruszony
parł do przodu. Wyścig wygrał, a publiczność nagrodziła go gromkimi brawami. To

26 GAZETKA

Inna sprawa, że nie mieli się czego wstydzić. Przecież wychowanie w Sparcie było
ukierunkowane na doskonalenie kondycji
ﬁzycznej oraz umiejętności wojskowych. To
Grecy stworzyli ideał wychowania ﬁzycznego. Wspólnym ideałem greckiego wychowania („paideia”) była „aretē” (dzielność,
cnota), a celem wychowawczym – człowiek dążący do doskonałości. Wzorem był
mężczyzna rozwinięty ﬁzycznie, wysportowany, piękny, odważny i waleczny. Dążenie
do tego, co optymalne, określano mianem
kalokaga�i. Termin ten oznaczał sprawność
ﬁzyczną, a także wysportowaną i harmonijnie zbudowaną sylwetkę.

Kobiety w starożytnej
Grecji rzadko kiedy dopuszczano do rywalizacji sportowej. Wynikało
to zarówno z poglądów
religijnych, jak i przekonania o ich ułomności
cielesnej. Kobietom
zakazano wstępu na
męskie zawody, ale
nie pozostały bierne.
Ku czci bogini Hery
odbywały się w Olimpii igrzyska herajskie,
przeznaczone wyłącznie dla płci pięknej.
Najprawdopodobniej miały charakter panhelleński (ogólnogrecki), choć nie jest to
potwierdzone, i zapewne odbywały się tuż
przed igrzyskami olimpijskimi dla mężczyzn.
Za organizację zawodów odpowiedzialnych
było szesnaście mężatek, a uczestniczkami
mogły być jedynie niezamężne dziewczęta. Podczas igrzysk rywalizowano w jednej
konkurencji – biegu na dystansie niepełnego
stadionu (160,22 m). Zwyciężczynie otrzymywały wieniec oliwny i część wołu ofiarowanego patronce igrzysk. Miały również
prawo do wystawiania swojego „wizerunku”
(ikones) w Al�sie. Były to portrety lub posągi z plakietkami z ich imieniem. Wizerunki te
prezentowano w świątyni Hery. Do dziś zachowały się nisze, w których je wystawiano.
Zapisy z tamtych lat podają, że dziewczęta
biegały z rozpuszczonymi włosami. Ich tuniki
sięgały niewiele powyżej kolan, a ich prawe
ramię i pierś były odsłonięte. Obecnie strój
ten interpretuje się jako exomis – rodzaj
męskiej tuniki, a igrzyska kobiece jako rytuał
inicjacji przedślubnej. Historycy jednogłośnie
twierdzą, że strój biegaczek był hołdem dla
silnych kobiet, za które wówczas uważano
Amazonki, plemię wojowniczek wywodzących się od boga Aresa i nimfy Harmonii. Sądzono, że Amazonki usuwały dziewczętom
pierś, aby nie przeszkadzała im w napinaniu
cięciwy łuku lub rzucaniu dzidą.
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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.

Paradoks naszych czasów. Podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio to
nie sukcesorzy Orsipposa zajmowali opinię publiczną. Gromy spadły na niemieckie gimnastyczki, które zdecydowały się na
długie spodnie zamiast tradycyjnych, wysoko wyciętych trykotów odsłaniających
uda i nogi. Niemki postanowiły zawalczyć
o prawo do samodecydowania, a jednocześnie przeciwdziałać seksualizacji kobiet
w sporcie. Ich wybór był absolutnie zgodny z zasadami. Kobiety mogą zaprezentować się w kombinezonach oraz legginsach
w identycznym kolorze co trykot.
Od kiedy dopuszczono kobiety do udziału
w zawodach, narzucano im rozmaite wymagania. Na początku XX w. zawodniczki
występowały w kompletnym ubraniu, włącznie z gorsetem. Patrzę na zdjęcie mistrzyni
świata w łyżwiarstwie ﬁgurowym. Brytyjka
Madge Syers miała na sobie spódnicę, która
sięgała jej do połowy łydki, kiedy w 1908 r.
została nagrodzona złotym medalem indywidualnym i brązowym medalem dla par
(z mężem) w Londynie. Nobliwa kreacja.
Umiar. Ucieleśnienie cnót wszelakich.

Podczas współczesnych igrzysk kwes�a stroju sportowego wznieca najwięcej kontrowersji. Igrzyska Olimpijskie w Tokio miały odbyć
się w poprzednim roku, ale ze względu na
pandemię koronawirusa święto przełożono
na 2021 r. Walorem tych zawodów jest wielokulturowość i wielonarodowość. Podczas
ceremonii otwarcia możemy zobaczyć sportowców z najróżniejszych zakątków świata.
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Tyle szczęścia co Niemki nie miały jednak
Norweżki. Norweska Federacja Piłki Ręcznej
zapłaciła karę za to, że reprezentacja kobiet
w piłce ręcznej plażowej złamała dress code.
W meczu o brązowy medal mistrzostw Europy wszystkie Norweżki wystąpiły w krótkich,
obcisłych spodenkach, a regulamin nakazuje
grę w majtkach od bikini. Kara była symboliczna (1500 euro), niemniej jednak wywołała debatę na temat prawa do intymności.
Deklarację opłacenia grzywny publicznie
złożyła znana piosenkarka pop Pink, która
napisała, że jest dumna z norweskich koleżanek protestujących przeciwko nietaktownym
uniformom. Uderzyła przy tym w światową
federację za seksistowskie reguły.
Jasne, wszystkie wydarzenia sportowe powinny być widowiskowe, ale zarówno stroje
gimnastyczek, jak bikini siatkarek, nie zakrywają tyle, ile bardzo często zawodniczki
chciałyby zakryć. Spektakularne osiągnięcia
zawodników przyćmiła afera zupełnie niezwiązana ze zmaganiami sportowymi.

Nadzy sportowcy na starożytnych igrzyskach olimpijskich nie siali zgorszenia.
Wszyscy pochodzili z tego samego kręgu
kulturowego i religijnego. Nie powinno
więc dziwić, że Orsippos z Megary dumnie
prężył muskuły. Czy dzisiaj, wystawiając
nagie ciało na widok publiczny, zebrałby
cięgi? Być może sześciopak na brzuchu
i bosko wyrzeźbione pośladki u niektórych
wzbudziłyby entuzjazm. Być może inni nonszalancję Orsipposa nazwaliby prowokacją
i promowaniem treści pornograficznych.
Być może na czołówkach gazet zamiast informacji o wynikach szerzyłyby się komentarze i osądy społeczne. A może jednak nie?
Wystarczy zerknąć na telewizyjną transmisję z zawodów. W oczy bije wyraźna różnica między skąpymi, przylegającymi do ciała
strojami pań i luźnymi, komfortowymi panów. Mężczyźni jednak nie pieją z zachwytu. Koszulka siatkarza po odegraniu meczu
jest tak przesiąknięta potem, że waży bodaj
z kilogram. Chciałby ją zrzucić, ale regulamin nie pozwala. I pewnie sponsorzy byliby
zawiedzeni, bo to ich logo na niej prezentuje. O ile negliż pań jest mile widziany (im
mniej, tym większa frajda dla publiki), to
panom – poza kilkoma konkurencjami – nie
wypada pokazywać gołego torsu.
Wydarzenia podczas Igrzysk Olimpijskich
w Tokio pokazały, że seksualizacja sportu
ma się całkiem nieźle. Widowiska skupiające przede wszystkim męską część kibiców
uatrakcyjnia się kosztem kobiet. Śmiało wycięte kostiumy zawodniczek mają przyciągnąć męską uwagę. Bo nagość świetnie się
sprzedaje. Panowie, więcej sportu w sporcie!
Sylwia Znyk

fot. Wikipedia, Freepik

Nowożytne letnie igrzyska olimpijskie rozgrywane są od 1896 r. (Ateny), a zimowe
od 1924 r. (Chamonix). Nawiązują do głębokich tradycji antycznych igrzysk olimpijskich. Zawodnicy traktują je jako najważniejsze zawody sportowe, a złoty medal
olimpijski jako najcenniejsze trofeum. Na
początku uczestnictwo kobiet w igrzyskach
ograniczało się do tzw. sportów kobiecych
– dawnych zajęć rekreacyjnych arystokracji,
takich jak tenis, żeglarstwo, krokiet, jazda
konna, łyżwiarstwo figurowe. Taki wybór
miał chronić kobiecość i płodność. Kobiety
miały unikać forsownego lub ciągłego wysiłku, co było zaprzeczeniem sportów na
wysokim poziomie. Miały być przyzwoite.

Wiele reprezentacji w swoich okryciach
wierzchnich nawiązuje do kultury lokalnej.
Nie brakuje różnobarwnych i widowiskowych projektów, a całość przypomina raczej
globalny pokaz trendów aniżeli preludium
do zaciętych potyczek o miejsce na podium.
Włochów od lat ubiera Armani. Włoski
przepis na stylowy wygląd opiera się na minimalizmie z nutą elegancji. Włosi liczą, że
król wybiegów przynosi im szczęście. Z kolei reprezentantów USA ubrał Ralph Lauren
(kultywując ideę „american dream”), a bieliznę i stroje wypoczynkowe zaprojektowała
dla nich… Kim Kardashian. Sport i moda idą
w parze. Tyle że to, co na wybiegu zachwyca
i inspiruje, już na boisku traci na znaczeniu.

W cieniu
drapaczy
chmur…

Po okresie wielkiego zachwytu strzelistymi
budowlami sięgającymi niemalże chmur
nadszedł czas na zastanowienie się nad
tym, jaki wpływ na środowisko wywierają.
Mieszkańcy miast nie są już tak przychylni
powstawaniu niebotycznych budynków.
Podczas gdy w Warszawie z zapałem budują najwyższy
(nie tylko w Polsce, ale w całej Unii) wieżowiec – Varso
Tower, który docelowo ma mieć 310 m, inne kraje są
takim budowlom nieprzychylne. W Nowym Jorku stawianie wieżowców jest coraz częściej zakazywane, londyńczycy także już takich budowli nie chcą, paryżanie
wręcz protestują przed stawianiem kolejnych. Drapacze
chmur są po prostu nieekologiczne – zyżywają ogromne
ilości energii, a przy tym w samych tylko Stanach Zjednoczonych co roku przyczyniają się do śmierci nawet
miliarda ptaków wędrownych.

ZA I PRZECIW
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Trudne jest wydanie obiektywnej oceny użyteczności
i szkodliwości drapaczy chmur. Oprócz przeciwników jest
także wielu zwolenników teorii, że wieżowce są przyjazne
środowisku, a tym bardziej te smukłe i wysokie, gdyż zajmują mało miejsca, co liczy się zwłaszcza teraz, gdy ziemia
pod zabudowę jest na wagę złota.
Świat pędzi ku górze. Obecnie na świecie istnieje ponad
130 budynków o wysokości powyżej 300 m, a w ciągu
najbliższych pięciu lat inwestorzy mają w planach postawienie kolejnych stu takich budowli. Najwyższy na świecie
jest obecnie Burdż Chalifa w Dubaju mierzący 828 m –
gwoli ścisłości trzeba dodać, że wysokość do dachu wynosi
621,3 m, a reszta to iglica. Podobnie sprawa wygląda, jeśli
chodzi o nasz Varso Tower, choć ma być znacznie mniej
imponujących rozmiarów – sam budynek będzie miał „zaledwie” 230 m, a wysokości dopełni iglica o długości 80 m.
Faktem jest, że wielkie budowle ze szkła i stali zużywają
gigantyczne ilości energii. To one odpowiadają za największą emisję gazów cieplarnianych w mieście, a nie jak
powszechnie się powtarza – samochody. Nowe przepisy
dotyczące ochrony środowiska nakładają na drapacze
chmur kolejne obostrzenia w ograniczaniu zużycia energii
o 30 proc. do 2030 r., w przeciwnym wypadku nakładane
będą olbrzymie kary finansowe.
Budowanie kolejnych wieżowców w czasie ocieplania się
klimatu także jest absurdem. Badania naukowców podają,
że 40 proc. emisji dwutlenku węgla na świecie pochodzi
z budowy, a następnie eksploatacji takich budynków. Ener-

gia zużywana jest na obsługę wind, ale także na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. Burdż Chalifa np. to budynek całkowicie przeszklony, w którym ze względu na duże
temperatury na zewnątrz na samą klimatyzację zużywa
się 70 proc. całkowitej energii budynku. Dodajmy, że osoby pracujące w wieżowcach doświadczają przez cały dzień
bardzo niekorzystnej ekspozycji na sztuczne oświetlenie,
co połączone jest z nieustannym działaniem klimatyzacji,
gdyż w takich budynkach okien nie można otworzyć.

WIZJA A RZECZYWISTOŚĆ
Umieszczenie biura w najwyższym budynku w mieście od
zawsze było odbierane jako prestiż. Jednak obecnie wielkie
firmy wolą swoich pracowników lokować w kampusach
rozsianych pośród drzew niż centrach miast. Przykładem są
firmy Ford i Chrysler, które przeniosły biura na przedmieścia,
lub General Motors – biura mieszczą się nad brzegiem jeziora. Nie tylko poprawia to samopoczucie pracowników, ale
też ma pozytywny oddźwięk w społeczeństwie.
Gdyby nie ograniczenia grawitacyjne i wysokościowe,
wizjonerzy stawialiby budowle sięgające nawet kilku kilometrów. Jednak wraz ze wzrostem wysokości dochodzą
ograniczenia przede wszystkim kosztów budowy i pracy
wind na tak dużych odcinkach. Do tej pory maksymalna
wysokość, na jaką są w stanie wjechać windy, to 500 m,
jednak najczęściej ten odcinek jest dzielony na kilka mniejszych – tak że wjazd z dołu na sam szczyt wydłuża się ze
względu na zmiany wind na odpowiednich poziomach.
Najsłynniejszy drapacz chmur, Burdż Chalifa, ma aż 58 szybów z windami i żadna nie dojeżdża bezpośrednio do góry.
Ogromny wyścig w budowaniu trwa cały czas w Dubaju,
jednak wśród przodowników stawiania niebotycznych
budowli królują obecnie Chiny. W tym kraju w ciągu ostatnich trzech lat zużyto na ten cel tyle betonu, ile w Stanach
Zjednoczonych w całym XX w.! To wprost niewyobrażalne, dlatego beton jest tam tak pożądanym surowcem.
Jednak wśród tych zapędów budowlanych istnieje światełko w tunelu. Architekci coraz częściej stawiają na ekologię i tworzenie budynków zielonych, ozdobionych ogrodami. Te ostatnie nie tylko spełniają funkcje dekoracyjne,
ale chronią przed nagrzaniem, zwiększają wilgotność i obniżają potrzebę używania klimatyzacji.
W Mediolanie wybudowano dwa bloki mieszkalne o wysokości 110 i 90 m, pokryte prawie tysiącem dużych
drzew. Zapewniają one dostęp do świeżego tlenu, chronią przed smogiem, wyciszają szkodliwy hałas, ale przede
wszystkim odpowiadają 1 ha lasu. Zielone budynki są także siedliskiem ptaków i owadów. Budynki te są zaopatrzone w systemy gromadzenia wody z opadów, którą wykorzystuje się następnie do nawadniania roślinności, a także
w panele fotowoltaiczne zapewniające dostęp prądu.
Eksploatacja wieżowców jest kosztowna i niesie ze sobą
wzmożone zużycie energii. Przykładem może być nasz
Pałac Kultury, który do funkcjonowania potrzebuje tyle
energii, co 30-tysięczne miasto. Jednak w dobie rosnących cen gruntów i coraz większego zaludnienia powstawanie kolejnych drapaczy chmur jest nieuniknione. Zaś
tworzenie budowli ekologicznych, z drewna czy pokrytych ogrodami, to tylko namiastka, która nigdy nie zastąpi
prawdziwych parków i terenów zielonych. Prawdopodobnie w 2050 r. 80 proc. światowej populacji będzie mieszkało w miastach, które będą coraz większe – i wyższe.

Agnieszka Strzałka

Expo 2021 w Dubaju potrwa sześć miesięcy. Na olbrzymiej powierzchni 4,5 km kw. 192 kraje i instytucje zaprezentują
swoją ofertę, która będzie skupiona wokół trzech tematów: mobilności, możliwości oraz zrównoważonego rozwoju.
W czasie wystawy codziennie przewidzianych jest 60 wydarzeń, pokazów, występów. Dla złaknionych przygotowano
200 punktów gastronomicznych, w których można wybierać spośród dań kuchni z całego świata. Oferta wystawy
jest tak różnorodna i szykowana z tak wielkim rozmachem, że zarówno turyści, jak i biznesmani czy rodziny z dziećmi
znajdą dla siebie coś odpowiedniego. Organizatorzy przewidują, że liczba zwiedzających przekroczy 25 milionów.

DUBAJ PO RAZ PIERWSZY
Tegoroczne Expo to pierwsza wystawa światowa w regionie obejmującym kraje Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji Południowej. Dubaj wybrano ze względu na jego położenie
– to właśnie bliskowschodnie miasto jest
łącznikiem między wschodem i zachodem,
północą i południem regionu. Wystawa była
zaplanowana na zeszły rok, ale termin przełożono ze względu na epidemię koronawirusa.
Z tego względu impreza odbędzie się pomiędzy 1 października 2021 r. a 31 marca 2022 r.
Hasło przewodnie wystawy to Connecting
minds, creating the future (Łączmy umysły,
aby tworzyć przyszłość). Ma ono zachęcać
do kreatywności, innowacji i współpracy
w ramach trzech głównych tematów. Pierwszy z nich to Możliwości – chodzi o pokazanie potencjału i kreatywności, które tkwią
w ludziach i społeczeństwach w obszarach
takich jak edukacja, zatrudnienie, nowe
technologie czy zarządzanie. Drugim tematem jest Mobilność, która dotyczy wymiany
pomysłów ze sfery transportu, podróżowania, logistyki i łączności cyfrowej. Trzeci temat to Zrównoważony Rozwój, czyli
pokazanie innowacji i działań mających na
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celu życie w zgodzie i równowadze z naszą
planetą poprzez ochronę ekosystemów oraz
efektywne zarządzanie zasobami.
Jak w przypadku wszystkich wystaw światowych, także Expo 2021 to prezentacja
technologii wyznaczających trendy ekonomiczne, kulturalne i rozwojowe – ale
w rzeczywistości po pandemii. Spodziewać
się trzeba pokazu innowacji architektonicznych, technologicznych, biznesowych, rozrywkowych oraz związanych z żywnością
przyszłości. Przewidziane są trzy Globalne
Fora Biznesowe oraz sesje pitchingowe,
czyli spotkania właścicieli start-upów z potencjalnymi inwestorami.

DAWNIEJ I DZIŚ
Pierwsza międzynarodowa wystawa światowa odbyła się w 1851 r. w Londynie i zgromadziła sześć milionów odwiedzających,

co na owe czasy było sporym osiągnięciem.
Została zaprojektowana, by pokazać technologie i nowe produkty z Wielkiej Brytanii
i jej kolonii oraz z państw biorących w niej
udział oraz zaprezentować, w jaki sposób
zmieniają one społeczeństwa i kierują
świat na tory lepszej przyszłości. Ogromny sukces londyńskiej wystawy sprawił, że
tego typu wydarzenia postanowiono organizować cyklicznie. Wystawę w Paryżu
z 1889 r. odwiedziły już 32 miliony osób.
Okazało się, że organizacja wystawy światowej zawsze wiąże się z promocją kraju
i przyciąga rzesze turystów. Dlatego nigdy nie brakuje państw chętnych do tego
przedsięwzięcia. Kolejne wystawy skupiały
się także przede wszystkim na prezentacji osiągnięć technicznych. I tak w 1904 r.
w St. Louis w USA zwiedzający mogli podziwiać aparat rentgenowski, radiotelefon Alexandra Grahama Bella, a nawet
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spróbować wafelków do lodów. Zaś w 1970 r.
w Japonii hitem był pierwszy telefon komórkowy.
Po II wojnie światowej przyjęła się skrócona
nazwa Expo, a wystawom zaczęto nadawać
hasła przewodnie. Odpowiadały one, według zamysłu organizatorów, najważniejszym
trendom naukowo-technicznym w danym
czasie. I tak Expo’85 w Tsukubie (Japonia)
towarzyszył zwrot „Mieszkanie i środowisko
– nauka i technika dla człowieka w domu”,
zaś Expo’98 w Lizbonie odbyło się pod hasłem „Oceany – dziedzictwo dla przyszłości”.
W wystawach światowych biorą także udział
ludzie sztuki i kultury, z czym wiąże się prezentacja dzieł sztuki – po raz pierwszy właśnie na światowych wystawach pokazane
zostały obrazy Picassa „Guernica” czy Salvadora Dali „Sen o Wenus”. Obecnie kładzie się
większy nacisk na pokazanie, w jaki sposób
technologia może pomóc sprostać wyzwaniom społecznym i ekonomicznym.
Czy oglądający Expo Dubaj 2021 zobaczą nowe wynalazki, które trafią do sklepów i upowszechnią się? Organizatorzy są
przekonani, że tak będzie, i gwarantują,
że zwiedzający będą mogli poczuć się jak
przeniesieni do przyszłości – a to za sprawą
kilku innowacji. Testowany będzie zupełnie nowy i superszybki środek transportu
– hyperloop, czyli rodzaj naziemnej kapsuły poruszającej się z prędkością samolotu;
pokazane zostaną nowe możliwości druku
w 3D oraz potencjał szybkiego internetu
5G, a także – potrawy przyszłości.

CO POZOSTAJE?
Specjalnie na wystawy światowe powstały
też budowle, które często do dzisiaj są atrakcjami turystycznymi – wieża Eiffla w Paryżu
(1889), która miała symbolizować poziom
wiedzy i stopień zaawansowania technicznego epoki, czy też Atomium w Brukseli
(1958), czyli powiększony atom kryształu żelaza reprezentujący umiejętności belgijskich
inżynierów – w budowli można spacerować,
zjeść coś w restauracji i zwiedzić muzeum.
Pałac Kryształowy w Londynie zbudowany
specjalnie na pierwszą wystawę światową
był cudem techniki jako pionierska budowla wykonana z półfabrykatów i ogromnej
ilości szklanych tafli. Pomieścił bezpiecznie
ogromne rzesze wystawców i odwiedzających, a po zakończeniu wystawy został złożony i przeniesiony w inne miejsce.
Także inne obiekty z wystaw znalazły nowe
miejsca. Na przykład Wieża Japońska z wy-
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stawy paryskiej z 1900 r. staraniem króla
Leopolda II trafiła do królewskich ogrodów
w Laeken. Amerykański pawilon z wystawy z1967 r., o nazwie Biosfera, pozostał
w Kanadzie i znajduje się w nim obecnie
interaktywne muzeum środowiska. Od
czasów pierwszej wystawy światowej jej
organizatorzy prześcigają się w tworzeniu kreatywnych i efektownych budowli.
W Dubaju też zobaczymy obiekty prezentujące nowatorskie trendy estetyczne i nowości techniczne w architekturze. Będzie
nim z pewnością Muzeum Przyszłości, czyli
siedmiokondygnacyjny budynek w kształcie torusa – pierścienia o symbolicznej wymowie.

POLSKI PAWILON
NA EXPO 2021
Polska po II wojnie światowej wzięła udział
w Expo dopiero w 1992 r. w Sewilli w Hiszpanii. W Dubaju polski pawilon znajdzie
się w sektorze Mobilności. Hasłem przewodnim polskiej wystawy będzie zwrot –
„Kreatywność inspirowana naturą”, czyli
połączenie ludzkiego potencjału z dwoma
tematami rekomendowanymi przez organizatorów: zrównoważonym rozwojem i mobilnością. Pawilon będzie kształtem przypominał drzewo: modułowa konstrukcja
z rozłożystym zadaszeniem zachęcającym
do odpoczynku. Nad głowami zwiedzających będzie się unosić kinetyczna rzeźba
– instalacja przedstawiająca lecące stado
ptaków. Odwiedzający polski pawilon odbędą podróż przez różnorodne krajobrazy,
krok po kroku odkrywając tajemnice polskiej natury, kultury i technologii. Polska
poznawana będzie wszystkimi zmysłami,
a pokazana zostanie przez pryzmat pięknej
przyrody i pozyskiwanych z niej produktów
naturalnych. Metaforą polskości ma być
polski stół jako miejsce spotkania w wielu
wymiarach.
Specjalna przestrzeń zostanie zarezerwowana dla dzieci, które będą mogły eksperymentować z wydrukami na drukarce 3D
czy zgłębiać elementy robotyki. Zaprezentowane zostaną takie polskie firmy i technologie, które mają potencjał eksportowy
dla krajów Bliskiego Wschodu. Polska liczy na znalezienie nowych rynków zbytu
i zbudowanie trwałych relacji handlowych. Przewodnikami po pawilonie będzie
150 studentów z Polski, z których każdy
mówi w kilku językach. Koncepcja pawilonu została stworzona przez warszawską
pracownię architektoniczną WXCA. 7 grud-

nia 2021 r. będzie dniem polskim na Expo.
Przypada on w 30. rocznicę otwarcia ambasady polskiej w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Od września przewidywane są
połączenia lotnicze pomiędzy Warszawą
a Dubajem, by ułatwić chętnym międzykontynentalną podróż. Z polskim pawilonem będą sąsiadować pawilony Węgier,
Korei Południowej oraz Belgii.

PAWILON BELGIJSKI
Zaprojektowany został w formie roślinnego łuku o kilku poziomach, mogącego
pomieścić 20 tys. odwiedzających dziennie. Pomysłodawcami pawilonu są architekt Vincent Callebaut i biuro ASSAR
Architects. Dach i mury belgijskiego pawilonu będą pokryte roślinnością. Budynek będzie wytwarzał więcej energii, niż
zużywał, a to za sprawą użycia do jego
konstrukcji odnawialnych źródeł energii,
zaopatrzenie go w naturalną wentylację
i oświetlenie oraz inteligentne wykorzystanie wody. Do jego budowy użyto tylko
materiałów i technologii pochodzących
z Belgii. Będzie się w nim znajdować trasa
wystawiennicza, centrum biznesowe oraz
sklepy z pamiątkami i miejsca gastronomiczne, w których nie zabraknie oczywiście możliwości zakupu sztandarowych
belgijskich specjałów, takich jak frytki czy
czekoladki. Zwiedzający będą witani przez
stworzone wirtualnie słynne postacie
z belgijskich komiksów, które będą towarzyszyć zwiedzającym w czasie całej wizyty w pawilonie.
Jedną z atrakcji belgijskiego pawilonu będzie dzieło sztuki „Gyratom”, czyli replika
helikoptera Gyronef z komiksu Bob i Bobette. Stalowe płyty użyte do zbudowania tej
maszyny pochodzą z paneli będących elementami konstrukcyjnymi Atomium z Expo
1958 r. w Belgii. Belgowie zaprezentują
wizję mobilności do roku 2050, przypominając starsze i obecne środki transportu.
A wszystko po to, by przyciągnąć do swojego kraju zarówno turystów, jak i inwestorów. Dzień narodowy planowany jest na
5 lutego 2022 r.
Expo Dubaj 2021 ma być nie tylko prezentacją własnych osiągnięć poszczególnych
krajów, ale i okazją do podzielenia się
wiedzą oraz do zaprezentowania nowych
możliwości techniki i do debaty dotyczącej
prezentowanych technologii. Ma być wielką platformą wymiany idei.
Sylwia Maj

BIURO KSIĘGOWE
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Przychodzimy na świat bez imienia. Otrzymujemy je od rodziców zaraz
po urodzeniu, a nawet wcześniej. Nim się przedstawiamy; lubimy je
lub nie; posługujemy się zdrobnieniami, czasem nawet je zmieniamy.
Imię służy do identyﬁkacji osoby, ale jego sens jest głębszy niż litery, które je tworzą. Czy to możliwe, że nadanie określonego imienia
determinuje styl wychowania i sposób traktowania dziecka? Według
naukowców tak właśnie jest.
rodzice wychowują je potem tak, aby podsycać rozwój pozytywnych cech, których
się spodziewają po imieniu. Jest to coś na
kształt samospełniającego się proroctwa.
To odblask przekonania wywodzącego się
jeszcze ze starożytności, że w imieniu zawiera się wróżba.
Dzieci nie zawsze są zadowolone z otrzymanego imienia. Zbyt oryginalne może być
wyróżnieniem, ale i przekleństwem. Jedno
dziecko (a później i dorosły) będzie zachwycone takim imieniem, które je wyróżnia –
traktując je jako atut, inne z kolei będzie
się czuło dziwnie naznaczone. Warto też
przemyśleć, jak imię będzie współgrać z nazwiskiem i może zrezygnować z połączenia
zaskakującego, czyli łączenia egzotycznego
imienia z pospolitym nazwiskiem.

Imię zostaje z nami na całe życie, więc jego
wybór jest niezwykle istotną sprawą. Możemy nosić jedno imię, dwa lub więcej, ale
też je zmienić. W wielu kulturach bowiem
diametralna zmiana drogi życiowej wiązała
się z przyjęciem nowego imienia w miejsce dotychczasowego. Imię to informacja
o płci, wieku, statusie materialnym, ale
także… o upodobaniach rodziców. Na jego
wybór duży wpływ mają stereotypy dotyczące znaczenia danego imienia. Dość powszechna jest wiara, że imię niesie za sobą
konkretne cechy charakteru, np. Ewy są
postrzegane jako ciekawe, ale i zdradliwe.
Nadawszy swemu dziecku konkretne imię,
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Obecnie w Polsce mamy powrót do tradycyjnych imion, takich jak Zoﬁa, Jan, Stanisław, ale całkiem niedawno popularne były
imiona bardziej oryginalne – Jessica czy
Brian (nierzadko zapisywane po polsku).
Rodzice poszukują pomysłów w kalendarzu,
ale też wśród bohaterów ﬁlmów i książek.
W Polsce (i nie tylko) w latach 80., po emisji serialu „Niewolnica Isaura”, wiele dziewczynek otrzymało imię tytułowej bohaterki,
a chłopcy – ﬁlmowego czarnego charakteru, czyli Leoncio.
Nadając swojemu potomkowi egzotyczne
lub dziwaczne imię, rodzice nie zawsze są
świadomi, że ich wybór może się okazać
dla dziecka, a potem i dorosłego, ciężarem
i codzienną udręką. Z powodu imienia
dziecko może być wyśmiewane lub odrzucane. W najlepszym wypadku przed-

stawianie się zbyt oryginalnym imieniem
będzie się łączyć z wiecznym zdziwieniem
i zakłopotaniem przy upewnianiu się co
do prawidłowości brzmienia i zapisu formy imienia. Niekorzystne doświadczenia
związane z imieniem mogą rzutować negatywnie na dalsze życie.
Wielu rodziców wybiera dla swoich dzieci
imiona idoli popkultury. Socjologowie uważają, że nadawanie dzieciom imion gwiazd
show biznesu wiąże się z niższym statusem
materialnym takich rodzin oraz przekonaniem, że sukces to kwes�a szczęścia, a nie
pracy. Dodają, że dziewczynki o imionach
Pamela czy Andżelika mogą być bardziej
rozpieszczane przez rodziców, bo przecież
te imiona nie kojarzą się z ciężką pracą, ale
raczej z wygodnym życiem.

Zanim dziecko przyjdzie na świat, często
już przyszli rodzice wiedzą, jak je nazwą.
Rodzina i znajomi zadają sakramentalne
pytanie: jak będzie miało na imię dziecko?
Nie wszyscy je jednak zdradzają – nie chcą
zapeszać, boją się osądu i namów lub chcą
zrobić najbliższym niespodziankę. Imię zostaje z nami – nim jesteśmy nazywani przez
otoczenie, posługujemy się nim w sytuacjach oﬁcjalnych. Słysząc je, przyzwyczajamy się do jego brzmienia i melodii, wymawiamy je i widzimy jako system znaków.
Wybór imienia jest ważny i potwierdzają to
psycholodzy. Dziecko utożsamia się ze swoim imieniem – dokonuje jego powiązania
ze sobą i wyodrębnia dzięki niemu własną
osobę z otoczenia społecznego.
Imię jako coś niezmiennego i przypisanego
konkretnej osobie jest ważnym elementem
autoprezentacji. Wpływa na atrakcyjność
danej osoby. Stąd bierze się częsta zmiana
imion (a często i nazwisk) osób związanych
z show biznesem lub polityką. Jakie imiona
są atrakcyjnie społecznie? Okazuje się, że
wcale nie rzadkie i oryginalne, ale te popularne, czyli często nadawane, zwyczajne, typowe. To one właśnie są postrzegane jako
dobre, silne, aktywne. Duże znaczenie ma
także brzmienie – imiona konwencjonalne
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Określone imię jest wyrazem chęci, marzeń
i planów rodziców co do dziecka i jego przyszłości, jest ono bowiem składnikiem osobowości i może wpływać na pewność siebie
(lub jej brak) danej osoby. Kryje się w nim
wymiar symboliczny, gdyż jest nośnikiem
zarówno tego, na co liczą rodzice – kim
dziecko będzie, co osiągnie – jak i ich planu wychowawczego wobec swego potomka. Nadawanie imion międzynarodowych,
bez polskich znaków diakrytycznych – Ewa,
Anna, Marek, Adam – wiąże się często
z podświadomym założeniem, że dziecko
może nie mieszkać w Polsce, ale pracować
w międzynarodowych koncernach. To pociąga za sobą następne rodzicielskie działania, jak zapisywanie dziecka do międzynarodowych szkół, nacisk na naukę języków
obcych i uprawianie sportów typu narciarstwo lub tenis czy też wdrażanie zdrowego
trybu odżywiania.
Rodzice dający dziecku imię po dziadkach
lub pradziadkach także mniej lub bardziej świadomie działają wychowawczo,
podkreślając ciągłość i spójność rodziny.
W takich przypadkach ważną rolę odgrywają rodzinne opowieści, poszukiwanie
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Całkiem liczna grupa dzieci okresowo nie
lubi swojego imienia lub jakiejś formy jego
zdrobnienia. Jednak na to samo skarży się
tylko kilka procent dorosłych. Rzadko dochodzi do sytuacji oﬁcjalnej zmiany imienia, a taka procedura możliwa jest tylko
dla osób pełnoletnich i jedynie w wyjątkowych sytuacjach. To oznacza, że w przeciągu życia przyzwyczajamy się do swojego imienia. Ważne jest, jakie skojarzenie
budzi ono u innych osób, ale istotne jest
i to, czy własne imię akceptujemy i lubimy, czy też się go wstydzimy. Oryginalne
imię może onieśmielać lub budzić zakłopotanie. Przyczyną niezadowolenia może
być także imię zbyt banalne, popularne.
Osoby, które lubią swoje imię, zazwyczaj
nie mają problemów z akceptacją siebie,
zaś te, które go nie lubią, nie do końca
lubią też siebie. Jeśli więc nawet formalnie imienia nie zmieniają, to posługują się
drugim, zdrobnieniem lub przydomkiem.
Duży wpływ na to, jak postrzegamy swoje
imię, mają osoby z naszego najbliższego
otoczenia. To, jakie one mają stosunek do
naszego imienia, jak się do nas zwracają,
kształtuje nasze własne odczucia.

Dobrze jest wymienić imiona, które były
brane pod uwagę, i podać powód, który
zadecydował o wyborze tego jednego, właściwego. Może było to brzmienie imienia,
może pozytywne skojarzenie ze znaną i lubianą osobą, a może kryła się za tym tradycja rodzinna? Niech dziecko wie, że wybór
imienia był dla rodziców poważnym i świadomym zadaniem. Warto opowiedzieć różne ciekawostki i historie związane z narodzeniem dziecka i wyborem imienia – jak
np. rodzinne kompromisy, wybór imienia
przez rodzeństwo itp. Dobrze jest zwracać
się do dziecka, stosując różne formy imienia
w zależności od sytuacji i wieku, by czuło,
że było chciane i oczekiwane.

Polska (źródło: dane Ministerstwa
Cyfryzacji z września 2020 r.)
• Dziewczynki: Julia, Zuzanna,

Zosia, Hanna, Maja, Lena, Oliwia,
Maria i Laura

• Chłopcy: Antoni, Jan, Jakub,

Aleksander, Franciszek, Szymon,
Filip, Mikołaj, Stanisław, Wojciech

• Rzadkie: Rebeka, Lo�a, Soraja
oraz Zbyszek, Tymur, Platon

Belgia (źródło: Statbel – La Belgique en chiﬀres, dane z 2020 r.)
• Dziewczynki: Olivia, Emma,
Mila, Louise, Lina, Alice, Sofia,
Mia, Anna, Julie�e

Na pewno każdy z nas zna jakąś osobę niezadowoloną ze swojego imienia, która prosi, by zwracać się do niej zdrobnieniem lub
jeszcze inaczej. Znamy takie przykłady z literatury, choćby z powieści Małgorzaty Mu-

• Chłopcy: Arthur, Noah, Jules,
Louis, Lucas, Liam, Adam, Victor,
Gabriel, Mohamad

Sylwia Maj

rys. Freepik

są oceniane jako lepsze niż niekonwencjonalne. Ważna jest też długość – lepsze są
imiona krótsze niż dłuższe. Czy Apolonia
Chałupiec byłaby sławną gwiazdą przedwojennego kina, gdyby nie zmieniła imienia i nazwiska na Pola Negri? Czy potrawy
kuchni Wojciecha Modesta Amaro smakowałyby tak samo, gdyby zachował swoje
nazwisko, czyli Basiura?

drzewa genealogicznego, zachowywanie
rodzinnych pamiątek i historii związanych
z bliższymi i dalszymi przodkami. Dziecko
razem z imieniem otrzymuje jakąś formę
zobowiązania do kontynuowania tradycji
rodzinnych. Zresztą jest to praktyka stosowana u wielu narodów. W Grecji częsty jest
zwyczaj, że najstarszy syn otrzymuje imię
po dziadku ze strony ojca, a najstarsza córka imię babci ze strony matki. Liczba członków rodziny o tym samym imieniu rodzi
często zarówno zabawne, jak i kłopotliwe
sytuacje, ale zwyczaj zobowiązuje.

sierowicz „Opium w rosole”, w której nieszczęśliwa i samotna Aurelia przedstawia
się jako Genowefa. Jeśli widzimy, że nasze
dziecko nie lubi swojego imienia, spróbujmy mu pomóc je polubić. Jest na to wiele sposobów. Jednym z nich jest podanie
motywów wyboru imienia i opowiedzenie
historii z tym się wiążącej, najlepiej przez
różnych członków rodziny – nasza pociecha
może usłyszeć wiele ciekawych relacji na
temat tego, kto i dlaczego wybrał jej imię.
To zbuduje lepszą więź rodzinną i pomoże
w budowaniu tożsamości.

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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Dołącz do

MaxiClean

10 powodów

dla których zaufało nam
tysiące kobiet pracujących w sektorze w sektorze Titres- Services:
• Wspieramy kobiety i działamy na rzecz dobrych warunków
pracy, poprzez współpracę opartą na szacunku, zaufaniu i
życzliwości, tak abyście czuły się bezpiecznie
i mogły skupić się na tym, co dla Was ważne.

• Proponujemy rozliczenia dwa razy w miesiącu (lub raz, jeśli
tak jest Ci wygodniej), w trakcie rozliczeń biura otwarte do
godziny 20:00 oraz możliwość umówienia się na konkretną godzinę, jeśli nie lubisz czekać.

• Zapewniamy profesjonalną rozmowę na temat warunków
zatrudnienia – coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej – już w
trakcie pierwszego spotkania przygotujemy dla Ciebie symulację z proponowaną stawką i wszystkimi bonusami, dzięki czemu
dowiesz się dokładnie, ile będziesz zarabiać w zależności od
Twojej sytuacji rodzinnej.

• Organizujemy dla Was Strefę Dobrego Czasu - przestrzeń,
gdzie dzieci mogą być dziećmi, a dorośli mogą stawać się
dorosłymi bardziej świadomymi, szczęśliwymi i spełnionymi.

• Oferujemy pakiet na start i prezent z katalogu MaxiClean –
odzież robocza to nie wszystko i my o tym wiemy - w pracy
czy poza nią - dla nas jesteś przede wszystkim KOBIETĄ,
dlatego skorzystaj z programu Siła Kobiet i ciesz się piękną
biżuterią, którą otrzymasz na powitanie.
• Gwarantujemy pełne wsparcie Opiekuna Kontraktu przy załatwianiu wszelkich spraw administracyjnych (m.in. takich jak
ubezpieczenie zdrowotne, zapis do związków zawodowych,
otwarcie konta bankowego i wiele innych).
• Zwracamy koszty transportu – niezależnie od tego, jakim
środkiem transportu się poruszasz oraz zapewniamy czeki
żywnościowe o wartości 7 euro już od pierwszego dnia pracy.

• Dajemy możliwość udziału w szkoleniach podnoszących
kwalifikacje językowe oraz zapewniających rozwój umiejętności zawodowych - także w wygodnej formie online,
dzięki czemu możesz skorzystać z nich w dogodnym dla
siebie momencie.
• Organizujemy regularne konkursy z nagrodami
i zapewniamy upominki na różne okazje.
• Serwujemy pyszną kawę w serdecznej atmosferze
– u nas poczujesz się jak w domu!

Wybrałam
MaxiClean
Polecam serdecznie biuro
MaxiClean. Miła atmosfera,
pomocne panie, bardzo dbają
o Pracownika.

Gorąco polecam biuro MaxiClean. Z czystym sumieniem
mogę powiedzieć, że nie ma lepszego pracodawcy niż MaxiClean.

Sandra Szurpit

Natalia Kosowska

Jestem bardzo zadowolona, że
zmieniłam biuro. W MaxiClean
zarabiam więcej i zawsze mogę
liczyć na wsparcie pań pracujących w biurze.
AnabelaGomes Tavares

Wciąż szukasz biura, w którym będziesz się czuła jak w domu?
Zapraszamy do MaxiClean!
Umów się z nami na spotkanie i przekonaj się sama, dlaczego jesteśmy najczęściej wybieranym
biurem wśród kobiet pracujących w sektorze Titres-Services

Nie masz własnych godzin?
W MaxiClean to nie problem!

Chcesz zmienić biuro?
Z MaxiClean to bardzo proste!

Zadzwoń już dziś: 0485 03 13 70
Dowiedz się więcej na nasz temat:
www.facebook.com/MaxiClean.be/
www.silakobiet.be
www.facebook.com/MaxiClean.be

NA GRZYBY
Kiedy liście zmieniają kolor, dzień staje się krótszy, a poranne mgły zaczynają
królować na łąkach, znak, że rozpoczyna się ulubiony czas wielu Polaków –
sezon na grzyby. Lubimy wybrać się na pieszą wycieczkę do lasu, by odpocząć
na łonie na natury. Jednak aby w pełni bezpiecznie cieszyć się z uroków grzybobrania, należy pamiętać o podstawowych zasadach zachowania się w lesie.

Jeśli już się zgubimy, przede wszystkim pomocy możemy szukać, dzwoniąc pod numer
alarmowy. Podstawową zasadą jest więc
zabranie ze sobą naładowanego telefonu!
Przed wyjściem do lasu warto przejrzeć mapę
terenu, na którym będziemy zbierać grzyby,
zaznajamiając się z większymi miejscowościami i kierunkami. W przypadku zgubienia się
musimy szukać miejsc charakterystycznych.
Najlepiej wyjść na główną drogę, przy której
są znaki. Polskie Lasy Państwowe zalecają pobranie aplikacji mBDL dla turystów – to zbiór
map prezentujących tereny leśne.
Na ile to możliwe, unikajmy samotnych wycieczek do lasu, szczególnie w tereny mało
znane lub gdy już zachodzi słońce. Poinformujmy rodzinę o planowanej godzinie powrotu i określmy teren, gdzie się udajemy.
Podczas wyprawy z dziećmi lub osobami
starszymi zwróćmy uwagę na to, by nie oddalały się zbytnio od reszty. Warto włożyć
ubrania odblaskowe lub w jaskrawych kolorach, by być już z daleka lepiej widocznym.
Parkując samochód, skorzystajmy z wyznaczonych do tego miejsc. W żadnym wypadku nie
zostawiajmy go na drogach leśnych, nawet
bocznych. W Polsce wjazd do lasu samochodem jest karany mandatem. Warto schować
wartościowe rzeczy, by nie kusiły złodzieja.

My, Polacy, doskonale znamy się na grzybach – takie przynajmniej mamy o sobie
mniemanie. Warto jednak przed wyjściem
do lasu zaznajomić się z atlasem grzybów,
a nawet zabrać go ze sobą.
Przede wszystkim należy zbierać tylko te
okazy, które się zna i co do których ma
się pewność, że są jadalne. Krąży mit, że
wszystkie trujące grzyby są gorzkie, tymczasem to nieprawda, a organoleptyczne
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próbowanie grzybów w lesie to zły pomysł.
Najsilniej trujący grzyb, muchomor sromotnikowy, nie jest gorzki – ma właśnie łagodny smak. Jeśli chcemy być pewni co do rodzaju grzyba, należy zbierać okazy dojrzałe,
bo wtedy są w pełni wykształcone i mają
odpowiednie cechy do identyﬁkacji.
Nie kierujmy się także tym, że grzyb jest
nadgryziony przez zwierzęta – wcale nie
świadczy to o jego jadalności dla ludzi. Pamiętajmy też, że nie wszystkie jadalne grzyby pod kapeluszem mają rurki, a niejadalne
blaszki. Popularna kurka, czyli pieprznik jadalny, ma fałdy, a niejadalny goryczak żółciowy rurki. Również wielokrotne i długie
gotowanie nie spowoduje, że pozbędziemy
się z grzybów trujących toksyn.
Część osób ścina grzyby przy podłożu, jednak prawidłowy zbiór grzyba polega na jego
delikatnym wykręcaniu ze ściółki, a następnie oczyszczeniu z igliwia i ziemi. Również
po wykręconej bulwie możemy określić, czy
grzyb jest jadalny, czy też trujący. Spotkane
po drodze grzyby niejadalne należy zostawić w spokoju i nie niszczyć ich, gdyż są one
często pokarmem dla innych zwierząt.
Prawdziwy grzybiarz do lasu wybiera się z koszykiem lub ewentualnie z wiaderkiem. Pod
żadnym pozorem nie wolno grzybów zbierać
do torebek foliowych, bo nie dość, że w trakcie spaceru się połamią i uszkodzą, to jeszcze
mogą nabrać szkodliwych właściwości.

W polskich Lasach Państwowych zbieranie
grzybów jest w pełni dozwolone i bezpłatne, wyjątek stanowi zbieranie przemysłowe. Jednak nawet grzybiarze, którzy
później sprzedają grzyby przy drogach,
nie podlegają pod tę kategorię. Zerwanie
grzybów objętych ochroną albo bezmyślne niszczenie, nawet okazów niejadalnych,
zagrożone jest grzywną do 500 zł.

Polskie przepisy są liberalne i nie ma ograniczeń w ilości zbierania grzybów, jednak
już w Niemczech można zebrać do 2 kg
grzybów na osobę na dzień. Co przy borowikach, których waga może być naprawdę
duża, stanowi spore ograniczenie. Niemcy
nie mają raczej tradycji zbierania grzybów
– wolą je kupić w sklepie. Trzeba również
pamiętać, że nie wolno zbierać grzybów
w parkach i lasach prywatnych. Możemy za
to swobodnie przekraczać granice leśne, ale
należy mieć przy sobie dowód lub paszport.
Jeśli nie będziemy przestrzegać przepisów,
grozi nam kara nawet do 10 tys. euro.

• Należy zawsze dowiedzieć się, czy
w konkretnym lesie wolno zbierać
grzyby.
• Region Walonii pozwala na zbieranie
w swoich lasach do 10 litrów grzybów dziennie na osobę, jednak w lasach prywatnych i gminnych należy
mieć na to pozwolenie.
• W Forêt de Soignes obowiązuje całkowity zakaz zbierania grzybów.

Najwięcej grzybów wyrasta po deszczu, dlatego szykując się na wyprawę do lasu, warto
pamiętać o nieprzemakalnej odzieży oraz
butach. Ubranie powinno być z długim rękawem, co chroni przed ukąszeniami. Doskonale sprawdza się cienka kurtka lub peleryna
przeciwdeszczowa. Praktyczna będzie kamizelka, bo do jej kieszonek możemy włożyć
przydatne akcesoria, np. nożyk do grzybów.
Na głowę najlepiej włożyć czapkę, kapelusz
lub kaptur, które ochronią przed kleszczami.
Na nogach sprawdzą się długie spodnie i nieprzemakalne buty – gumowce lub buty trekkingowe. Tak przygotowani możemy ruszać
po przygodę. Zawsze jednak pamiętajmy, że
w lesie jesteśmy gośćmi – nie hałasujmy, by
nie płoszyć zwierząt. Śmieci obowiązkowo
zabierzmy ze sobą do domu.
Pogoda na weekend zapowiada się słoneczna, to kto wkłada kalosze i wybiera się z koszykiem do lasu?
Agnieszka Strzałka
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Wakacje w Belgii
www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/
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Les Hautes Fagnes – torfowy dach Belgii

to był choć raz w belgijskich Ardenach, wie, że nie są to wysokie góry i trudno mówić w ich przypadku o zdobywaniu szczytów. I jeśli kogoś zachęci fakt, że w Hautes Fagnes znajduje się najwyższy punkt Belgii, a nawet
Beneluksu – Signal de Botrange (694 m n.p.m.), może poczuć się tym bardziej rozczarowany, gdy na miejscu,
zamiast pagórków i lasów, przywita go idealnie płaski krajobraz przypominający sawannę, ale niemający z nią
absolutnie nic wspólnego. Ekosystemy takie jak w Hautes Fagnes można spotkać na zimnej północy, gdzie warunki pogodowe są zdecydowanie bliższe Belgii niż międzyzwrotnikowy klimat sawanny.
Les Hautes Fagnes-Eifel to największy
i najstarszy (1971 r.) park krajobrazowy
i rezerwat przyrody w Belgii, usytuowany
we wschodniej części kraju, w prowincji
Liège. Teren rezerwatu należy do masywu
ardeńskiego Reńskich Gór Łupkowych.
Obejmuje 240 tys. ha bagnistych, torfowych i zalesionych terenów, z czego
70 tys. ha (w tym 4500 ha jako rezerwat
przyrody) znajduje się na terenie belgijskich Ardenów. Pozostała jego część
leży na przyległym terenie niemieckiego
masywu gór Eifel.
Le Haute Fagne znaczy tyle, co wysokie torfowisko, po polsku nazywane też mszarem
bądź rojstem. Aby w pełni zrozumieć wyjątkowość tego miejsca, należy cofnąć się
o około 10 tys. lat, kiedy Belgia, jak i reszta
półkuli północnej, odmarzła po trwającej
setki tysięcy lat epoce lodowcowej. Odmarznięta gleba, wraz ze szczątkami orga-

nicznymi, osiadła na łupkowych, nieprzepuszczających wody skałach. W wilgotnym
i ubogim w tlen środowisku, całkowicie odcięta od wód gruntowych, dała początek
złożom torfowym, sięgającym miejscami
nawet 7 m głębokości. To całkiem nieźle
jak na przyrost 1 mm rocznie. Rośliny, które
można spotkać w rezerwacie, to prawdziwi
twardziele.

kończą się kroplami lepkiej cieczy
wabiącej owady. Te, które złapią się
w pułapkę, zostają strawione przez
enzymy wydzielane przez tę wyjątkową roślinę. Dostarczane przez ofiary
w ten sposób białko stanowi źródło
niezbędnego pożywienia dla rosiczki
w szczególnie ubogim środowisku torfowisk.

Najbardziej typowymi roślinami dla Hautes
Fagnes są:
• wełnianka (bawełna o wąskich liściach), która pod koniec wiosny
rozwija małe, jedwabiste, białe pióropusze – nadają one krajobrazowi
połyskujący wygląd,
• łomka zachodnia, która od początku
lipca otacza torfowiska jasno-żółtym
dywanem,
• rosiczka okrągłolistna – jej liście
pokryte są maleńkimi mackami, które

Przeżycie tych roślin zależy przede wszystkim od wód opadowych, które są magazynowane w działających jak gąbka
torfowiskach. Te, których życie dobiegnie
końca, tworzą w mozolnym tempie nowe
złoża. Choć aktywnych torfowisk zostało
w Hautes Fagnes tylko 100 ha, jest to jeden z najlepiej zachowanych tego typu
ekosystemów w Europie. Historia zmumifikowana w torfie oraz specyficzna roślinność czynią z tego miejsca raj dla geologów, botaników i paleontologów.

Grudniowy widok na złoty horyzont Fagne Wallonne z miejsca zwanego Noir Flohay.
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Do Belgii świerk został wprowadzony około 1850 r. w masywie Ardenów i poza nim (Hautes Fagnes, Famenne,
Condroz...)Tam, gdzie spotykamy świerki, możemy mieć pewność, że krajobraz został przekształcony przez
człowieka.

Noir Flohay w całej okazałości. Posadzone w ubiegłym wieku sosny zwyczajne, dziś raczej
szkielety powyginane przez wiatr, zniszczone przez pożary, tworzą apolaliptyczny klimat
i górują, niczym strażnicy, nad płaskowyżem Hautes Fagnes.

Na przestrzeni lat krajobraz Hautes Fagnes
uległ licznym przeobrażeniom. W średniowieczu rozpoczęła się intensywna
wycinka drzew i eksploatacja torfu, która
trwała nieprzerwanie do połowy XX w.
Torf stanowił główne źródło ogrzewania
dla zamieszkałej tu ludności. W miejsce
wydobytego torfu i wycinki sadzono,
jak pod linijkę, drzewa iglaste – głównie
świerki, które stanowią dziś stały element
krajobrazu. A jeszcze nie tak dawno temu
rosły tu jedynie drzewa liściaste.
Pojawienie się świerków znacznie zaburzyło równowagę tego wyjątkowego
ekosystemu. Drzewa te nie potrzebują aż
tak mokrej ziemi, jaka była ówcześnie na
torfowiskach. W wielu miejscach powstały więc dreny, które miały odprowadzić
nadmiar wody i stworzyć optymalne warunki do hodowli przemysłowej drewna
świerkowego. Powstałe na skutek drenażu szkody od wielu lat próbują naprawić
władze rezerwatu, odbudowując naturalne, mokre środowisko poprzez zamykanie drenów, wycinkę nierentownych hodowli świerków oraz pozbywanie się roślin
zagrażających mokradłom. Torfowiska
mogą magazynować do dziesięciu razy
więcej CO2 niż gleby mineralne, lecz gleba torfowa jest stabilna tylko wtedy, gdy
jest mokra. Natomiast kiedy jest wysuszona, dwutlenek węgla ucieka. Odtwarzanie
torfowisk przyczynia się także do redukcji
emisji gazów cieplarnianych.
Rezerwat Hautes Fagnes swój specyficzny
klimat zawdzięcza położeniu oraz ukształtowaniu terenu. Płaskowyż Hautes Fagnes
jest pierwszą przeszkodą, jaką napotykają
wiatry wiejące znad Oceanu Atlantyckiego, przynosząc aż 230 dni opadów, 178 dni

Jezioro Gilleppe, powstałe wskutek wybudowania w 1875 r. zapory, pierwszej tego typu
w Europie.

mgły, 113 dni przymrozków, 78 dni śniegu
i średnią temperaturę 6,7°C. Zdarzało się,
że śnieg padał jeszcze w maju, a zimą temperatura spadała do -20°C. Jest to jedyne
miejsce w Belgii, co do którego możemy
mieć pewność, że w sezonie zimowym
będzie okraszone śniegiem. Można wtedy
pozjeżdżać na nartach na jednym z wyciągów.
Wody padające w tym regionie zbierane
są do pięciu zbiorników, z których cztery
znajdują się na terenie Belgii. Najstarszy
zbiornik mieści się w Gileppe, a powstał
w 1875 r. Woda z tego zbiornika była
pierwotnie przeznaczona dla przemysłu
tekstylnego, który rozwijał się w tym czasie w regionie Verviers i którego potrzeby
sięgały 40 mln litrów dziennie! Inne tamy
zostały wzniesione na Vesdre (w Eupen)
i Warche (w Butgenbach i Robertville).
Dziś te konstrukcje dostarczają wodę pitną
ponad milionowi mieszkańców.
Na terenie parku wyznaczonych jest ponad 25 km pieszych tras o różnej długości – od 1,8 aż do 19 km, które oczywiście
można ze sobą łączyć. Monotonny i rozległy krajobraz Hautes Fagnes sprawia, że
łatwo można zgubić punkt odniesienia
i zabłądzić. Zimą 2020 r., kiedy rezerwat
Hautes Fagnes przeżywał masowy napływ
turystów, dwa razy wzywana była ekipa ratunkowa, która w końcu odnalazła
zdezorientowanych turystów. Tylko w jednym przypadku skończyło się hipotermią.
W przeszłości natomiast dochodziło tam
do drastyczniejszy wypadków. Przestrogą dla turystów niech będzie opowieść
o krążącym nad Hautes Fagnes widmie
pary narzeczonych, którzy wyruszyli przez
teren torfowiska w drogę do urzędu

w celu ustalenia daty ślubu, jednak nigdy
tam nie dotarli, ponieważ zabłądzili na
bagnach. Znaleziono ich po kilku dniach
zamarzniętych na śmierć. Mieszkańcy
postawili upamiętniający to tragiczne
wydarzenie krzyż, który dziś można zobaczyć gdzieś pośród krajobrazu torfowisk.
Krzyży w Hautes Fagnes jest dużo więcej,
na szczęście nie każdy symbolizuje czyjąś
śmierć. Natomiast jedno jest pewne: wybierając się akurat w to szczególne miejsce,
warto zabrać mapę, którą bez problemu
można zakupić w informacji turystycznej
na parkingu Signal de Botrange.
Adres:
Route de Botrange 133 B
4950 Robertville-Waimes
Kody QR do planowania tras pieszych,
rowerowych i VTT:
aplikacja na Iphona:

strona internetowa:

Kompletny artykuł, z jeszcze większą ilo
ścią informacji i praktycznych wskazówek,
znajduje się na naszym blogu: www.wakacjewbelgii.com.

&
Monika

Iwona
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Każda rodzina przeżywa okres dojrzewania
swoich pociech inaczej. Jedni przejdą go
wraz ze swoimi dziećmi całkiem łagodnie,
inni przeżyją istny huragan zdarzeń. Przykładem, wcale nie przerysowanym, jest
francuski film „Adorables” (po pol. „Urocze”). Kto go widział, ten wie. Podczas 14.
urodzin wnuczki babcia, słodko uśmiechając się do swojej córki, życzy jej, by problemy okresu dorastania nie były dziedziczne. Życzymy tego naszej bohaterce, choć
doskonale wiemy, że to niemożliwe. I już
za chwilę następuje kaskada przeróżnych
zachowań córki, z powodu których troskliwa matka wpada w kryzys psychiczny, a lekarka stwierdza u niej „alergię na nastolatkę”. Objawy miną, kiedy córka stanie się
dorosła. „Ratunku!” – zdaje się krzyczeć
nasza bohaterka i inne osoby znajdujące
się w tej samej sytuacji.
Czy widzisz podobieństwa ze swoją sytuacją? Czy dręczą cię emocjonalne huśtawki nastolatka lub nastolatki, obrażanie
się, trzaskanie drzwiami? Nurtuje cię pytanie, czy dobrze postępujesz? Jak znaleźć
równowagę między wolnością, której nastolatki potrzebują i którą rodzice mogą zapewnić, a opieką
i ochroną przed nadmiernym ryzykiem? Czy zabronienie dziecku pójścia na imprezę, wyjazdu
itp. jest już nadmierną ingerencją w jego życie i nadopiekuńczością rodzicielską? Czy raczej
roztropnością i przezornością?
Cóż, nie ma jasnej odpowiedzi
na te pytania. Można powiedzieć: to zależy.
Nasza bohaterka robi wszystko,
by uchronić swoją córkę przed
błędem i nadmiernym jej zdaniem ryzykiem, które w tym
wypadku wiąże się z pójściem
na nocną imprezę. Kto wygra tę
walkę? Matka, która sama wiele
doświadczyła i sądzi, że potrafi
przewidzieć reakcje własnego
dziecka? Czy zdeterminowana
i pełna pomysłów nastolatka?
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Okazuje się, że kiedy matka ma wrażenie,
iż wszystko jest pod jej kontrolą, w domu
zjawiają się policjanci wezwani z powodu
przemocy domowej (!). Mama nie pozwala
iść na imprezę, więc można ją zorganizować
w domu pod jej nieobecność. I to jaką! Jak
szaleć, to z wyobraźnią!
Czy masz podobne doświadczenie ze swoim nastoletnim dzieckiem? A może inne,
równie barwne i przewrotne?
Nastolatki muszą się usamodzielnić i przejąć odpowiedzialność za swoje postępowanie. Rodzic nie jest w stanie kontrolować
wszystkich zachowań i zamiarów swojego
dorastającego dziecka. Może jednak dostarczyć mu wiedzy na temat zmian, które następują w tym okresie; ryzyka związanego z różnymi sytuacjami; wyzwań, które czekają, itd.
Może zachęcać do myślenia, dać narzędzia
wspierające w rozwoju. No i przede wszystkim może i powinien dać miłość i wsparcie.
W porządku, łatwo powiedzieć. Bywają
jednak sytuacje, kiedy jest to bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza wtedy, gdy własne
dziecko sprasza pół miasteczka do domu
na imprezę… w wyniku której drogi dywan
i kanapa ulegają zniszczeniu, a część wartościowych rzeczy „znika”. Tak, jak dzieje się
to w przypadku naszej bohaterki.
To prawda, czas dorastania nie jest łatwy
dla nas, rodziców. Niejednokrotnie brakuje
nam czasu, cierpliwości lub umiejętności
rozmowy z kapryśnym i buntującym się nastolatkiem. Dobrze jest jednak pamiętać, że
mimo pozorów nasze dziecko w tym okresie
potrzebuje zrozumienia i rozmowy. I to najlepiej z osobą zaufaną. Która po popełnieniu
błędu poda rękę, wytłumaczy, wesprze. Do
której w każdej sytuacji można zadzwonić
i się poradzić, bez narażania na awanturę
i karę. Bo ten bunt nastolatka to droga ku
samodzielności i dorosłości. Drogi rodzicu,
bądź ostoją dla swojego nastolatka!
Beata Cnudde
coach, autorka książki
„Mózg nastolatka
odkrywa swoje tajemnice”
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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 Państwa do magicznego świata wspólnej lektury.
Anna Pliszki-Fila – mama Marka (13), Gerarda (10), Wiktora (8) i Oskara (4)
autorka bloga czyt-anka.pl

Samuel spędza wakacje na wyspie Texel wraz
ze swoimi rodzicami i starszym, bardzo drażniącym go bratem. Dlatego też gdy ten ostatni łamie nogę, współczucie Samuela jest dość
ograniczone. Nieco wymuszona wspólna wyprawa do lekarza stanie się początkiem wyjątkowej wakacyjnej przygody. Przed budynkiem
przychodni bohater poznaje bowiem Tessę –
dziewczynę niezwykłą, która stoi w obliczu
podjęcia bardzo ważnej życiowej decyzji.

Przyznaję, że czytanie książek o imiennikach
moich dzieci ma dla mnie jakiś dodatkowy
urok. Zastanawiam się zawsze, czy będzie
to bohater, który zainspiruje mojego syna,
czy też stanie się wręcz odwrotnie. Kiedy
więc w naszym domu pojawił się „Wiktor”,
od razu zabraliśmy się do lektury.
Książka jest niewątpliwie pięknie wydana i bogato ilustrowana. Z pewnością
jest przez to bardziej przystępna dla najmłodszych, już czteroletnich, czytelników.
Wiktor to myśliwy, który od dawna marzy
o upolowaniu geparda. Co i rusz wyobraża
sobie swój triumf nad zwierzęciem. I kiedy wreszcie udaje mu się osiągnąć cel,
w nocy nawiedzają go we śnie przyjaciele
upolowanego stworzenia. A wraz z nimi
pojawiają się wyrzuty sumienia. Wiktor
układa więc misterny plan, który ma naprawić wyrządzaną krzywdę. Postanawia
w przebraniu geparda dołączyć do stada
i zastąpić zwierzętom utraconego przyjaciela. Czy taka mistyﬁkacja się uda? Polecamy do oglądania i czytania. Przyjemne
dla oka, ucha i pozwalające na dobrą reﬂeksję o konsekwencjach naszych działań.
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Masz 12 lat. Marzysz, by pewnego dnia
w twoim życiu nastąpiła wyjątkowa zmiana i nabrało ono zupełnie nowego kolorytu? To książka dla ciebie. Zrozumiesz, że
wszystko jest możliwe.
Benjamin Ripley prowadzi zupełnie zwykłe
i nudne życie nastolatka. I trudno mu zrozumieć, jakim cudem w jego domu nagle
pojawia się agent specjalny do złudzenia
przypominający tych z ﬁlmów o Jamesie
Bondzie. Tajniak oznajmia mu, że od teraz
będzie uczył się w szkole szpiegów, a każdy dzień zapewni mu dużą dawkę niezapomnianych przygód.
Początkowy zachwyt jednak szybko przemienia się w niepewność i lęk – szkoła
szpiegów okaże się miejscem, w którym
ktoś czyha na życie Benjamina. Masa wydarzeń, nieustające zwroty akcji i morze efektów specjalnych. Dobra zabawa i emocje
gwarantowane. Chłopcy nie byli w stanie
wytrzymać rosnącego napięcia i każdy samodzielnie skończył lekturę, nim nadszedł
kolejny wieczór wspólnego czytania. Książkę
musiałam dokończyć w samotności, bo cała
starsza trójka znała już ﬁnał. Myślę, że trudno o lepszą rekomendację książki dla dzieci!

Tessę wychowuje samotnie mama – kobieta o silnej osobowości i głębokim przekonaniu, że w procesie wzrastania dziewczynce nie jest potrzebny ojciec. Tessa nie
wie więc, kim on jest, i powoli oswaja się
z myślą, że nigdy go nie pozna. Tym bardziej
że na każdą wzmiankę o ojcu mama reaguje
bardzo kategorycznie.
Jednak wśród rodzinnych pamiątek dziewczynka natraﬁa na wskazówki, które pozwalają jej opracować przebiegły plan. I w tym
właśnie decydującym momencie na jej drodze pojawia się Samuel. Chłopiec szybko staje
się jej powiernikiem i poplecznikiem. Czy uda
im się wspólnie zrealizować misterny plan poznania ojca Tessy? I co z tego wyniknie?
Powieść bardzo wzrusza i stawia przed
czytelnikiem szereg pytań o rzeczy istotne
w życiu. Rodziców może skłonić do ponownego przeanalizowania, na co dzieci są już
wystarczająco „dorosłe”, a które tematy powinny jeszcze poczekać. Zgodnie z powiedzeniem, że dzieci wiedzą o nas znacznie
więcej niż nam, rodzicom, się wydaje (ale
i my, rodzice, wiemy o nich więcej, niż same
przypuszczają). Polecamy do samodzielnej
lub do rodzinnej lektury z dziećmi 9+.
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Czym jest poświadczenie dziedziczenia
(déclaration de la succession)

Jak je otrzymać?

W chwili śmierci wszystkie konta bankowe osoby zmarłej zostają
zablokowane. Ma to na celu ochronę prawowitych spadkobierców przed naruszeniem ich przyszłego stanu posiadania. Aby
spadkobiercy powołani w drodze testamentu bądź dziedziczenia
ustawowego otrzymali dostęp do zgromadzonych przez zmarłego
środków, będą potrzebowali tzw. poświadczenia dziedziczenia.

Kto wystawia poświadczenie dziedziczenia?
Organem kompetentnym do wystawienia tego dokumentu jest
Biuro Bezpieczeństwa Prawnego (Bureau de Securité Juridique)
właściwe ze względu na najdłuższą rezydencję podatkową w ciągu
ostatnich 5 lat życia spadkodawcy. Poświadczenie to zostaje wydane spadkobiercom na podstawie pisemnego wniosku notariusza.

Czy istnieje termin przewidziany przez
prawo, w którym spadkobierca musi załatwić
poświadczenie dziedziczenia?
Tak. Termin przewidziany przez przepisy prawa to 4 miesiące od
dnia śmierci spadkodawcy. W razie spóźnionej deklaracji naliczana jest kara finansowa. Dlatego sugerujemy, aby zwrócić się do
notariusza nie później niż 8–10 tygodni od śmierci spadkodawcy,
ponieważ notariusz też będzie potrzebował około 2 miesięcy, aby
przygotować całą dokumentację związaną z powołaniem do dziedziczenia i złożeniem wniosku do Biura Bezpieczeństwa Prawnego.

Czy po przedstawieniu poświadczenia
dziedziczenia bank odblokuje całą
zgromadzoną na koncie sumę?
Całość zostanie odblokowana, jeśli zmarły nie pozostawił po sobie długów podatkowych lub składkowych (w przypadku dzia-

łalności gospodarczej). Jeżeli takie długi istnieją, to o tę kwotę
zostanie pomniejszona suma pieniędzy wypłacona spadkobiercom. Również faktury związane z pogrzebem oraz leczeniem
mogą zostać opłacone przez bank przed uwolnieniem kapitału
spadkobiercom.

Czy małżonek nie ma dostępu do konta osoby
zmarłej aż do chwili otrzymania poświadczenia
dziedziczenia?
Prawo przewiduje, iż małżonek ma dostęp do połowy środków
zgromadzonych na koncie (jako zaliczkę na poczet dziedziczenia), ale maksymalnie jest to 5000 euro. W celu wypłaty
odpowiedniej kwoty należy bezpośrednio skontaktować się
z bankiem.

Jak długo czeka się na wydanie poświadczenia
dziedziczenia?
Średni czas oczekiwania na wydanie dokumentu to 4 tygodnie od
dnia złożenia wniosku wraz z całą niezbędną dokumentacją.
W związku z częstym pytaniem o polskiego notariusza
uprzejmie informujemy, że

W BELGII NIE MA
POLSKOJĘZYCZNEGO NOTARIUSZA.
Stowarzyszenie Trampolina od dłuższego czasu z sukcesem
współpracuje z renomowaną kancelarią notarialną w Brukseli. Notariusz we współpracy z nami (na gruncie prawnym
oraz językowym) dokonuje wszelkich czynności notarialnych.
Akty notarialne są legalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie jest nadawana tzw. apostille. Następnie
akt jest tłumaczony przysięgle na język polski.
Po otrzymaniu zalegalizowanego oraz przetłumaczonego
dokumentu klient przesyła gotowy pakiet do polskiego notariusza/urzędu/konsulatu. Cena pakietu zależy od rodzaju
dokonywanej czynności notarialnej. Czas realizacji aktu to
2–3 tygodnie (wraz z legalizacją oraz tłumaczeniem), z wyjątkiem podziału majątku.
Masz pytania lub chciałbyś zapytać o cenę?
Prosimy o kontakt na: prawnik@trampolina.be

Agnieszka Sita
prawnik w ASBL Trampolina,
współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli
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Polskie Centrum Kształcenia
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Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL

POLS
KI
E

„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.

NIEBIESKA LINIA
DLA CIEBIE
PRZEŁAM Z NAMI
SWOJĄ CISZĘ:

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

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

www.szkola.be
facebook.com/szkola.be
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Na aptecznych półkach znajdziesz cały
sztab syropów, które według producentów
mają przynieść ukojenie. Możesz jednak
już zawczasu przygotować się na zimowy
atak przeziębienia i samodzielnie wykonać
syropy, które swoimi rezultatami dorównują środkom farmakologicznym, a nie
zawierają żadnych barwników czy ulepszaczy smakowych. Do najpopularniejszych
należy syrop z cebuli. Nic prostszego: zetrzyj cebulę na tarce, zalej miodem i odstaw na jedną dobę. Odważniejsi mogą do
mieszanki dorzucić kilka ząbków czosnku.
Owszem, zapach i smak odstraszy bliskich,
ale i wpłynie na osłabienie kaszlu i bólu
gardła. Oba składniki mają działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Kilka łyżek domowej mikstury na dobę i odczujesz
ulgę. Podobne rezultaty przyniesie syrop
z buraka. W warzywie wydrążasz otwór,

zasypujesz go cukrem i czekasz, aż zawiesina zgęstnieje. Tak samo postąp z chrzanem
– jego korzeń potnij na cienkie kawałki i zasyp cukrem, by już po kilku godzinach nabrał swych zdrowotnych właściwości. O ile
przed nektarem z cebuli dzieci uciekają jak
przed złym snem, to do buraczanych kilku
łyżeczek możesz śmiało przekonać również
niedomagające potomstwo.

Wersja klasyczna zdrowej herbatki to ta
z dodatkiem miodu, cytryny i soku malinowego. Dzięki tym prostym składnikom
zaczniesz normalnie przełykać. Skuś się
również na herbatki ziołowe, znane ze
swoich właściwości odkażających i relaksujących. Możesz kupić „gotowce” w sklepach zielarskich lub samemu zająć się ziołolecznictwem. Zacznij od herbatki z lipy.
Do szklanki wsyp jedną łyżkę stołową wy-

suszonych kwiatostanów lipy (do zebrania
wiosną lub do kupienia w aptece), zalej
wrzącą wodą i odstaw na dwadzieścia minut. Gorący napój pij między posiłkami.
Cudownym działaniem cechuje się także
napar z czarnego bzu, tymianku i rumianku. Herbatki pij naprzemiennie, by nie
uzależnić organizmu od ich działania. Pamiętaj przy tym, że mają one działanie moczopędne, więc nie rezygnuj z picia wody
niegazowanej, a także napotne, wobec
tego nie wychodź z domu i pozwól sobie
na odpoczynek w łóżku. Jeśli nie jesteś fanem ziół, wypróbuj chłodne mleko z miodem i masłem. Miód naturalny regeneruje
i uodparnia. Działa bakteriobójczo i zabija
wirusy. To znakomity specyfik dla osób
prowadzących stresujący i aktywny tryb
życia. Warto profilaktycznie raczyć się codziennie dwiema łyżeczkami tej słodyczy.

Zapchany nos nie kwalifikuje się do zwolnienia lekarskiego, a jednak powoduje
ogromny dyskomfort i utrudnia normalne
funkcjonowanie. By poprawić jego stan,
przygotuj inhalacje. Do miski z gorącą
wodą wlej kilka kropel olejku eukaliptusowego, lawendowego lub sosnowego, nachyl się nad nią, okrywając głowę
ręcznikiem, i wdychaj całkiem przyjemne
aromaty, które udrażniają drogi oddechowe. Kilka kropel olejków dodaj także
do nawilżaczy powietrza (zarówno tych
elektrycznych, jak i tych nakładanych na
kaloryfer). Stosuj jednocześnie sól fizjologiczną w atomizerze, którą kilkakrotnie
wprowadzaj do nosa (dla małych dzieci
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Oprócz wkomponowania w dietę cebuli,
czosnku i cytrusów zwróć uwagę na cynk,
który znajdziesz w pestkach dyni i produktach pełnoziarnistych, takich jak pieczywo
razowe, kasza gryczana, brązowy ryż, płatki
owsiane, ryby morskie czy owoce morze. Te
dwa ostatnie produkty, podobnie jak orzechy
brazylijskie i pieczarki, zawierają dodatkowo
selen, który wspiera układ immunologiczny.

wersja w ampułkach). Jeśli lubisz mocną
jazdę bez trzymanki (a często katar wzmaga w nas wolę walki i determinację), włóż
do dziurek w nosie po ząbku czosnku.
Spróbuj wytrzymać z tym ciałem obcym
najdłużej, jak się da. Twoja odwaga zostanie nagrodzona – bukiet zapachowy czosnku przywróci nosowi pierwotną funkcję,
a tobie – radość życia.

Kapusta pewnie nie wywołuje w tobie
entuzjazmu, ale zdziwisz się, jak bardzo
potrafi pomóc. Młode, karmiące mamy
okładają jej liśćmi piersi, by złagodzić stan
zapalny. Podobnie liście kapusty działają
na ból gardła. Liście dokładnie umyj, zamocz w gorącej wodzie i zmiażdż tłuczkiem. Tak potraktowanym warzywem
obłóż szyję i owiń ją szalikiem.

Tłustych, oczywista. Już nasze babki gotowały rosół z kury (zwany także penicyliną
w garnku), gdy tylko jakie licho łapało za
gardło domowników. Działa jak katalizator
i akumulator w jednym (uwaga dla panów,
którzy nie do końca wierzą w dobre intencje teściowej stojącej w drzwiach z garem
tłustej zawiesiny). Bulion rozgrzewa, nawadnia, jest źródłem energii i dodaje witalności wątłemu, zainfekowanemu ciałku.
To panaceum na duży wydatek energetyczny, jakim jest dla organizmu przeziębienie.
Płyn i składniki odżywcze w jednym. Już
samo wąchanie intensywnych aromatów
działa jak swoista inhalacja.

Witamina C powinna znaleźć się nie tylko
w apteczce pierwszej pomocy, ale przede
wszystkim w twoim codziennym jadłospisie. Rozprawia się ona z zarazkami i ustrzega organizm przed kolejną inwazją. Możesz
łykać gotowe preparaty witaminowe, ale
także samemu wyciskać soki ze świeżych
pomarańczy i grejpfrutów. Jedną szklanką
soku dziennie zapewniasz sobie zdrowie.

Jeśli czujesz się osowiały i chcesz sięgnąć
po herbatkę z procentowym dodatkiem,
potocznie zwanym „prądem”, mam przepis
i dla ciebie! To nalewka, czyli zalane alkoholem zioła lub owoce. W walce z przeziębieniem najlepiej działa jeżówka purpurowa
(Echinacea purpurea). Skraca czas zapalenia
dróg oddechowych i łagodzi jego przebieg.
Pomaga w walce z osłabieniem i skrajnym
wyczerpaniem. Sto gramów suchego ziela
jeżówki zalej 0,5 litrem 70-procentowego
spirytusu. Taką mieszankę wlej do słoika
i odstaw na czternaście dni w ciemne i suche miejsce. Codziennie wstrząsaj miksturą.
Już po dwóch tygodniach możesz odcedzić
nalewkę przez gazę i przelać do butelek.
Alkohol nie ujmuje właściwości dodanym
składnikom, ale je utrwala.

Czy można ustrzec się przed częstymi
przeziębieniami i wzmocnić system odpornościowy organizmu? Można. Wystarczy zmienić co nieco w swoim jadłospisie.

• By wzmocnić florę bakteryjną w jelicie
grubym, sięgaj po mleczne napoje fermentowane – jogurty i kefiry. Jogurty,
zwłaszcza naturalne i greckie, zawierają
probiotyki zwiększające ilość białych krwinek. To z kolei ma wpływ na poprawę szybkości reakcji układu immunologicznego.
• Postaw także na jagody acai, wręcz
nafaszerowane antyoksydantami pomagającymi zwalczyć wszelakie schorzenia.
W sezonie zadbaj o to, by na twoim talerzu często gościł arbuz, który zawiera glutation odpowiedzialny za zwalczanie infekcji. Ten sam składnik zawiera kapusta.
• Nie stroń od szpinaku. Zawiera on kwas
foliowy, pomocny przy produkcji nowych komórek. Jeśli wizja szpinakowej mamałygi wzbudza w tobie odrazę, poeksperymentuj z surowym
szpinakiem w koktajlach. Do zielonych
liści dodaj banana, kiwi lub ananasa
i zalej mlekiem migdałowym. Założę
się, że nie wyczujesz smaku szpinaku.
• Kalafior, brukselka i brokuł to kolejni
ważniacy, bogaci w antyoksydanty
wspierające układ odpornościowy.
Ważne, byś powyższych specjałów nie jadał jedynie wtedy, gdy coś cię łupie w krzyżu, ale ot tak, zwyczajnie, na co dzień. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak jak jeden
orzech i dwie jagody nie uchronią cię przed
kaszlem. Tylko wyważona dieta stanie się
twoim orężem w boju o nieugięte zdrowie.
Zioła, olejki, herbatki… Ratuj się, czym się
da, by zwykłe przeziębienie nie przeobraziło się w groźną infekcję i nie zwaliło cię
z nóg na długie tygodnie. Jak w życiu, tak
i w przeziębieniu do tanga trzeba dwojga.
Zadbaj o to, by zawsze był przy tobie ktoś,
kto przygotuje szklankę mleka z miodem
i masłem, nasmaruje kamforą, poda termometr i przykryje kołdrą. Świadomość
bliskości kochanej osoby działa jak lekarstwo. Boisz się, że złapie bakcyla od ciebie?
Będziesz mieć okazję się jej odwdzięczyć.
Sylwia Znyk
GAZETKA
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CM-Hospitaalplan

vertaling

Pobyt w szpitalu może się przydarzyć każdemu i wiążą się z nim
znaczne koszty. Dlatego fundusz zdrowia CM oferuje Państwu dodatkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia szpitalnego.

Ubezpieczenie od kosztów leczenia szpitalnego
Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę przez koniecznością zapłaty
wysokich kosztów pobytu w szpitalu, można przystąpić do ubezpieczenia CM-Hospitaalplan oferowanego przez fundusz CM. Zapewnia ono
pokrycie części kosztów Państwa hospitalizacji po przedłożeniu rachunku
za szpital, a także kosztów poniesionych w ciągu miesiąca przed leczeniem szpitalnym i w ciągu nawet trzech miesięcy po jego zakończeniu,
jak również kosztów poniesionych wskutek niektórych ciężkich chorób.
Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia
CM-Hospitaalplan Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w
ogólnych warunkach tego ubezpieczenia, które można pobrać ze strony
www.cm.be/verzekeringen.

Jakie koszty są refundowane z ubezpieczenia?
Otrzymają Państwo dopłatę do następujących kosztów:
• kosztów naliczonych za pobyt w szpitalu ogólnym, spowodowany chorobą, wypadkiem, porodem lub komplikacjami związanymi z ciążą;
• kosztów szpitalnych poniesionych przed przyjęciem i po wypisaniu ze
szpitala, gdyż hospitalizacja wiąże się często z uprzednimi badaniami i
kontrolą, a także późniejszą opieką i rehabilitacją. Dlatego też refundacją objęte są koszty poniesione w ciągu miesiąca przed leczeniem
szpitalnym i w ciągu nawet trzech miesięcy po jego zakończeniu;
• kosztów opieki ambulatoryjnej w przypadku niektórych poważnych schorzeń (np. nowotworów, stwardnienia rozsianego, mukowiscydozy itp.);
• kosztów pewnych ściśle określonych, specjalnych świadczeń (jak np.
rooming-in (pobyt opiekuna przy dziecku), poród w domu, koszty pobytu
w szpitalu dawców organów, uzyskanie drugiej opinii medycznej itp.);
• dopłat do wynagrodzeń lekarzy, które będą zwracane do wysokości
maks. 100% oficjalnej stawki.
Otrzymają Państwo dopłatę do wyżej wymienionych kosztów, jeśli
przysługuje w odniesieniu do nich prawo do ustawowej refundacji, chyba
że zapisy innych umów stanowią inaczej. Uwaga! Obowiązują ściśle określone limity kwot przypadających na każdego ubezpieczonego w danym
roku kalendarzowym, a także istnieją ściśle określone koszty, które nie
podlegają refundacji.

Czy osoba, która jest chora lub w ciąży, może jeszcze przystąpić do ubezpieczenia?
Do ubezpieczenia CM-Hospitaalplan może przystąpić każdy, bez względu
na stan zdrowia. W razie hospitalizacji z powodu wcześniej istniejącego
stanu, w ciągu pierwszych trzech lat ubezpieczenia (lub w przypadku

wcześniejszej ciąży, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy) nie otrzymasz zwrotu za pokój i dodatkowe opłaty, jeśli zdecydujesz się na pokój
jednoosobowy. W razie przejścia na obecne ubezpieczenie z ubezpieczenia w innym funduszu zdrowia, wyżej wymienione okresy oczekiwania
ulegają skróceniu.

Czy istnieje część kosztów, którą zawsze ponosi
ubezpieczony?
Franszyza dotyczy tylko rekompensaty za opłaty dodatkowe, gdy pacjent
przebywa w pokoju jednoosobowym: • podczas dziennego pobytu
franszyza wynosi 175 euro za przyjęcie; • podczas klasycznego pobytu z
noclegiem ta franszyza wynosi 100 euro za pobyt. Te franszyzy obowiązują przy każdej hospitalizacji, maksymalnie 350 euro na rok kalendarzowy.
Franszyzy nie są stosowane do przyjęć z powodu porodu.
Teraz obowiązkową deklarację hospitalizacji możesz przesłać do CM drogą elektroniczną. To dużo prostsze i wydajniejsze, ponieważ nie musisz
już przesyłać faktur do CM. Zwrot pieniędzy pojawi się również szybciej na
Twoim koncie bankowym. Możesz przygotować swoją deklarację cyfrową
za pośrednictwem www.cm.be/aangifte-hospitalisatie

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

MOB Verzekeringen CM Vlaanderen,verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in België en toegelaten onder nummer 150/01 om de tak ‘ziekte’ te beoefenen.
Bij betwisting gelden enkel de algemene voorwaarden. Ondernemingsnummer 0851.601.503.
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Rozstać się z godnością
 Nie ma wątpliwości, że ludzie ranią się w związkach. Rany są czasem niewielkie,
ale niekiedy para musi wykonać ogromną pracę, by się zagoiły. Niektóre jednak
zniszczenia w związku są nieodwracalne. Pozwalamy sobie na raniące słowa
i zachowania, na nielojalność, myśląc, że jakoś się z tego dźwigniemy. Tyle że
czasami zniszczenia stają się zbyt obciążające i upokarzające, a wtedy związek
jest zatruty i nie można go już naprawić. Nie pomagają słowa „przepraszam”
i „obiecuję”, wielokrotnie zresztą powtarzane. Słowa potrafią zranić nieodwracalnie i nie ma znaczenia, że ktoś się w danej chwili chciał tylko wyładować albo
sprawić, żeby ta druga strona poczuła się gorzej, więc palnął coś bez refleksji.
 Słowa lub czyny nasycone pogardą, chęcią upokorzenia lub odwetu trafiają
celnie i sprawiają, że nie chcemy już więcej być z tym drugim człowiekiem. Następuje całkowite naruszenie zaufania, przekreślenie intymności i wyjątkowości
relacji. Wtedy jedna ze stron decyduje się na rozstanie. Dzieje się tak coraz częściej, a statystyki rozwodowe z roku na rok rosną. W samej decyzji o rozstaniu
dwojga dorosłych nie ma niczego złego, bo czasami jest to najlepsze rozwiązanie. Bywa przecież, że ludzie się po prostu zmieniają i zaczynają oczekiwać
w związku czegoś innego. Dużo gorzej natomiast wygląda to, jak dochodzi do
rozstania i jak ono wygląda. Właśnie tu zaczynają się prawdziwe dramaty.
 Tak jak proces detoksykacji po odstawieniu używki wymaga czasu i spokoju, tak po rozstaniu trzeba na jakiś czas wycofać się z życia, skupić na sobie,
przeanalizować, zregenerować ciało i umysł. Osoba po rozwodzie, szczególnie
jeśli był on długi i bolesny, potrzebuje czasu dla siebie, by wrócić do właściwego sobie stanu psychicznego. Na liście najbardziej stresujących wydarzeń
życiowych rozwód zajmuje drugą pozycję, tuż za śmiercią współmałżonka.
Nie ma zatem wątpliwości, że czas jest tu kluczowym i leczącym czynnikiem.
Psychiczne poradzenie sobie po zerwaniu relacji miłosnej jest zadaniem bolesnym, wręcz traumatycznym. Dla ogromnej rzeszy osób życie po zakończeniu
związku kompletnie się rozpada.
 Są takie rozstania, w których jedna strona porzuca i w ogóle nie wyjaśnia swojego
zachowania. Po prostu znika – pakuje rzeczy i wyprowadza się z domu (zdarza się,
że w czasie, gdy druga osoba jest w pracy). Takie zachowania sieją totalne i katastrofalne w skutkach spustoszenie w psychice drugiego człowieka. Brak umiejętności pożegnania się, wyjaśnienia decyzji o odejściu to niestety domena osób bardzo niedojrzałych i jednocześnie, według mnie, egoistycznych. Nie chcą mierzyć
się z cierpieniem, jakie zadają drugiemu człowiekowi, dlatego uciekają. Całkowicie
zdejmują w ten sposób z siebie odpowiedzialność za swoje zachowanie.
 Inaczej unieszczęśliwiają lawiranci i manipulanci. Oni z kolei wybierają opcję
niedomówień. Niby odchodzą, niby znikają, a jednak czasem piszą SMS-y,
które nazywam „przypominajkami”. Trochę na zasadzie „odszedłem, ale nie
dam ci o sobie zapomnieć, siedź i czekaj na mnie”. Partnerka (bo częściej są
to jednak kobiety) musi się wtedy zmierzyć z sytuacją, że w sumie nie są w relacji, jednak jest ona tak uwikłana i zaangażowana, jakby cały czas emocjonalnie funkcjonowała w związku. Ważne więc, aby każda z tych kobiet miała
świadomość, iż godzenie się na takie traktowanie wskazuje na problem tzw.
„kochania za bardzo”, czyli tendencję do wikłania się w związki toksyczne –
opierające się na cierpieniu i w których więcej jest smutku, goryczy i rozczaro-
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wania niż wzajemnego szacunku, uśmiechu i miłości. Bo właśnie to odróżnia
relację zdrową od toksycznej.
 Najbardziej traumatyczne są jednak rozstania z powodu osoby trzeciej. Takie
historie często kończą się dla jednej ze stron diagnozą o depresji i koniecznością przyjmowania leków antydepresyjnych. Osoba porzucona mierzy się
z bardzo silnym obniżeniem poczucia własnej wartości, zadaje sobie wciąż
pytania o to, co w niej jest nie tak i dlaczego została zdradzona. Załamuje
się nerwowo, popada w apatię i niechęć do życia, z myślami samobójczymi
i pobytem w szpitalu włącznie. Złość, agresja, gorycz, rozpacz i poczucie złamanego życia to jedne z wielu destrukcyjnych emocji, którymi przepełniona
jest osoba zdradzona.
 Tu dochodzimy do tego, czego dla własnego dobra nie powinniśmy robić
po rozstaniu, zwłaszcza jeśli zostaliśmy porzuceni. Jak się z tym uporać, jak
nie przyczyniać się do tego, aby ból stał się chroniczną, destrukcyjną cechą
naszej osobowości? Jak nie zgorzknieć i nie zatracić się w cierpieniu, które
położy się cieniem na naszym życiu i przyszłych wyborach?

Zemsta

Czasami jako pierwsza przychodzi do głowy. Wydaje się najlepszym sposobem na
zamknięcie z hukiem tego nieszczęsnego rozdziału w naszym życiu. Ale czy najlepszym, zdrowym i przynoszącym ulgę? Otóż nie. To, co teraz napiszę, dla wielu
będzie trudne, ale tak naprawdę dopiero pogodzenie się z rozstaniem wyzwala z cierpienia. Co więcej, uczy nas szacunku do swojej przeszłości, do wspólnie
spędzonego czasu. Dla własnego dobra naprawdę nie warto plugawić wszystkich
wspomnień i złorzeczyć człowiekowi, którego przecież kiedyś kochaliśmy. To pozwala zachować szacunek do samego siebie.

Przyjaźń

Z przyjaźnią po rozstaniu, szczególnie jeśli jest ono niedawne, bardzo bym uważała. Dlaczego? Bo gdzieś głęboko w nas tkwi ogrom nieprzepracowanego cierpienia – bez odbytej po nim żałoby, bez refleksji. A przecież po każdej stracie
trzeba przeżyć żałobę. Równie niedobrym pomysłem jest próba zaprzyjaźnienia się z byłym partnerem, kiedy spotyka się on już z kimś innym, a my mamy
druzgocącą świadomość tego, jak szybko ta osoba zajęła nasze miejsce. Nikt na
świecie nie jest w stanie ze spokojem obserwować rozkwitającej nowej miłości
byłego partnera. Nie róbmy sobie tego.

Inwigilacja

Uporczywe śledzenie życia byłego partnera czy partnerki jest zdecydowanie
złym pomysłem. Ciągle odnawiające się rany bardzo trudno się goją, doszczętnie infekując naszą psychikę. Wieczne sprawdzanie, czy już kogoś ma, czy dobrze sobie radzi albo tak jak my cierpi, może wpędzić nas w depresję, zwłaszcza
że dokładnie wiemy, jak bajkowo i kolorowo (ale niekoniecznie realistycznie)
przedstawiamy w mediach społecznościowych swoje życie. Pamiętajmy o tym,
że nie wszystko złoto, co się świeci.

Metoda na klina

Niektórzy próbują sobie radzić z rozpaczą i pustką po rozstaniu, zapełniając ją
jakkolwiek i kimkolwiek. Na dłużej, na krócej, na chwilę. Karuzela randek i kolejnych iluzji nieprzerwanie się kręci. Rozstanie boli, to pewne. Jeśli jednak go
nie przepracujemy, to w jakim stanie psychicznym będziemy wchodzili w kolejne
relacje? Warto sobie zadać to pytanie. Pamiętajmy też o tym, że kiedy jesteśmy
w głębokiej nierównowadze psychicznej, z wielkim prawdopodobieństwem napotkamy na swojej drodze także osoby pokaleczone i cierpiące, a związek będzie
przypominał raczej historię pt. prowadził ślepy kulawego.
I ostatnia już uwaga. W życiu, niezależnie od tego, jak nam się układa i w którą stronę prowadzi nas los, warto coś mieć. Coś bardzo swojego i kochanego.
Pasję, sport, przyjaciółkę z dawnych lat, jogę, życzliwego sąsiada, ukochany
ogródek czy wesołego zwierzaka w domu. Cierpienie i poczucie straty kiedyś
miną, ale kiedy ma się coś bardzo bliskiego swojemu sercu, czas powrotu do
równowagi i dobrostanu jest po prostu znośniejszy.

Aleksandra Szewczyk
psycholog

POLSKI SKLEP BUDOWLANY

EMPIRE

PRAWO W POLSCE

Opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projekt nowelizacji ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwia
pracodawcom przeprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie
działających środków. Nowa regulacja określi także zasady przeprowadzania badań. Planowany termin
przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2021 r.
W obecnym stanie prawnym pracodawca nie może samodzielnie
dokonywać kontroli trzeźwości pracowników. Wykluczone są również wyrywkowe i prewencyjne badania pracowników alkomatem.
Zgodnie z Kodeksem pracy dane dotyczące zdrowia (a stan nietrzeźwości jest stanem ﬁzjologicznym, który zalicza się do kategorii
danych dotyczących zdrowia objętych art. 9 ust. 1 RODO) pracodawca może przetwarzać wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie
tych danych następuje za zgodą i z inicjatywy pracownika.

• grupa lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości, metoda kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia będą
ustalane w układzie zbiorowym, w regulaminie pracy albo
w obwieszczeniu,
• pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości w sposób
przyjęty u danego pracodawcy nie później niż dwa tygodnie
przed rozpoczęciem.

Proponowane zmiany:
• pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia
i zdrowia pracowników lub ochrony mienia pracodawcy,
• kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika,
• kontrola trzeźwości będzie obejmować badanie przy użyciu
metod niewymagających badania laboratoryjnego, polegające na stwierdzeniu obecności albo braku alkoholu w organizmie pracownika,
• informację wskazującą na obecność alkoholu w organizmie
pracownika pracodawca będzie przetwarzał wyłącznie do celów, dla których została zebrana, i będzie przechowywał w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający
sześciu miesięcy od dnia jej zebrania,

Zgodnie z założeniami pracodawca nie będzie mógł dopuścić do
wykonywania pracy przez pracownika, jeżeli kontrola trzeźwości
wykaże obecność alkoholu w organizmie wskazującą na stan po
spożyciu alkoholu albo zachodzić będzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu
lub spożywał alkohol w czasie pracy. Stan po spożyciu alkoholu jest
prawnie deﬁniowany jako stan, gdy stężenie we krwi wynosi od
0,2 do 0,5 promila alkoholu albo obecność w 1 dm3 wydychanego
powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu.
Nowelizacja objęła również przypadki badania pracowników na
obecność narkotyków w organizmie.
W przypadku odmowy dopuszczenia do pracy zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy przysługiwać ma prawo żądania zweryﬁkowania badania stanu trzeźwości przez policję.
W przypadku niewykazania w organizmie pracownika alkoholu ani
substancji podobnych, zachowa on prawo do wynagrodzenia.
Okres niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który
– w przypadku uzyskania wyniku badania stwierdzającego brak
alkoholu w organizmie pracownika – pracownik zachowa prawo
do wynagrodzenia.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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ACV

Rozliczenia podatkowe dla nierezydentów
Nierezydenci podatkowi w Belgii to osoby, które swoje stałe miejsce zamieszkania lub centrum interesów gospodarczych mają
poza Belgią. Status nierezydenta nie ma związku z obywatelstwem podatnika. W ustalaniu statusu fiskalnego istotny jest wpis
podatnika do krajowego rejestru mieszkańców/obcokrajowców, czyli zameldowanie.
Osoby, które przebywają w Belgii ze względów zarobkowych, mają obowiązek zgłoszenia swojego pobytu w urzędzie gminy, na terenie której
mieszkają. W zależności od okresu, na jaki dana osoba jest zatrudniona w Belgii lub na jaki została oddelegowana do Belgii z innego kraju,
gmina wyda odpowiednie dokumenty pobytowe. W przypadku osób
zatrudnionych lub oddelegowanych do Belgii na okres do 3 miesięcy zostanie wydane zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu. Osoby, które
ze względów zarobkowych przebywają w Belgii dłużej niż 3 miesiące,
otrzymają kartę pobytu na 5 lat. Otrzymanie karty pobytu wiąże się
z wpisem do krajowego rejestru obcokrajowców/mieszkańców i nadaniem belgijskiego numeru identyfikacyjnego (rijksregisternummer/
numéro national), który jest odpowiednikiem polskiego numeru PESEL.
Osoby, które posiadają belgijski numer identyfikacyjny, automatycznie
traktowane są jako belgijscy rezydenci podatkowi, a co za tym idzie, są
automatycznie przypisane do urzędu skarbowego dla rezydentów.

NIEREZYDENCI PODATKOWI
W ustalaniu statusu fiskalnego podatnika oprócz wpisu do krajowego
rejestru mieszkańców istotną rolę odgrywają też inne kryteria, takie
jak miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) oraz ośrodek
interesów gospodarczych.
Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisaną między Belgią i Polską, miejsce zamieszkania podatnika jest tam,
gdzie mieszka jego rodzina (współmałżonek i dzieci). Jeśli podatnik
przebywa w Belgii ze względów zarobkowych dłużej niż 3 miesiące
i został wpisany do krajowego rejestru mieszkańców, ale jego rodzina przebywa w innym kraju (Unii Europejskiej, np. w Polsce), może
ubiegać się o status nierezydenta w Belgii. Pracownicy sezonowi oraz
osoby pracujące i przebywające w Belgii krócej niż 183 dni również
mogą być traktowani jako nierezydenci podatkowi.
Należy pamiętać, że podatnik musi mieć oficjalne zameldowanie pod
tym samym adresem, co jego rodzina (w kraju, w którym ona przebywa). Belgijski urząd skarbowy może wymagać udokumentowania
posiadania meldunku podatnika wraz z rodziną.
Również w przypadku gdy podatnik zarządza swoim kapitałem (środkami finansowymi, nieruchomościami itp.) z innego kraju niż Belgia,
jego rezydencja podatkowa może znajdować się w tym (innym) kraju.
Osoby oddelegowane do pracy w Belgii, zarówno pracownicy najemni, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą być traktowane jako nierezydenci podatkowi w Belgii, nawet jeśli przebywają na
jej terenie dłużej niż 183 dni. W takiej sytuacji istotne jest, w którym
kraju podatnik ma miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) lub ośrodek interesów gospodarczych.
Nierezydentami podatkowymi są często również pracownicy placówek dyplomatycznych (konsulatów, ambasad) oraz niektórych organizacji międzynarodowych.

ZEZNANIA PODATKOWE NIEREZYDENTÓW
Nierezydenci podatkowi w Belgii składają zeznania podatkowe jesienią. W roku 2021 formularze zeznań będą wysyłane do podatników
pod koniec września. Termin składania zeznań w formie papierowej
upływa 4 listopada 2021. Zeznania składane drogą elektroniczną
oraz przez osoby, które mogą w imieniu podatników składać ich zeznania muszą wpłynąć do urzędu najpóźniej 2 grudnia 2021. Należy
pamiętać, iż podatnik ma prawo do minimum 1 miesiąca na wypełnienie i wysłanie zeznania. Nierezydenci podatkowi mają obowiązek
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składania zeznań podatkowych również w kraju swojej rezydencji podatkowej, czyli tam, gdzie mieszka rodzina podatnika, np. w Polsce.
Osoby, które po raz pierwszy rozliczają się w Belgii jako nierezydenci,
same powinny złożyć wniosek do urzędu skarbowego dla nierezydentów o wysłanie formularza do zeznania podatkowego. Szczegóły można znaleźć na na stronie:
• https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/
niet-inwoners lub
• https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/
non-residents
Od 2016 r. w Belgii są trzy urzędy skarbowe dla nierezydentów. Każdy
z urzędów obsługuje zeznania podatkowe w innym języku. Główne siedziby działów niderlandzkojęzycznego i francuskojęzycznego, znajdują
się Brukseli. Urząd niemieckojęzyczny ma swoją siedzibę w Eupen. Od
2016 r. każdy podatnik (nierezydent) sam wybiera, w którym z trzech
urzędów chce złożyć zeznanie (ze względu na język).

ZASADY OPODATKOWANIA NIEREZYDENTÓW
W przypadku nierezydentów podatkowych Belgia ma prawo opodatkować tylko te dochody, które zostały osiągnięte w Belgii, tzn. dochody
z pracy zarobkowej wykonywanej na terenie Belgii, dochody pochodzące z nieruchomości położonych na terenie Belgii oraz inne dochody pochodzące ze źródeł położonych w Belgii.
Podatnik ma obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych w innych krajach UE, np. płacy uzyskanej na terenie
Polski, dochodów osiągniętych w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej lub rolniczej w innym kraju UE (lub poza jej granicami).
W przypadku nierezydentów ich dochody pochodzące z innych krajów
wewnątrz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu w Belgii, ale muszą być wykazane w celu ustalenia, czy podatnik ma prawo do ulg i korzyści podatkowych w Belgii.
Jeśli w danym roku podatnik osiągnął dochody zarówno w Belgii, jak
i w innym kraju/krajach, sprawdza się, czy dochód osiągnięty w Belgii
wyniósł min. 75% całego rocznego dochodu. Jeśli tak, to podatnik ma
prawo do ulg podatkowych na dzieci na utrzymaniu, które przebywają
w innym kraju, do tzw. ilorazu małżeńskiego, jeśli ich współmałżonkowie
przebywający w innym kraju osiągnęli niskie dochody, do niektórych odliczeń podatkowych w związku z zaciągniętym w Belgii lub innym kraju
Unii Europejskiej/Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej kredytem hipotecznym, wydatkami na żłobek, przedszkole czy świetlicę dzieci do 14. r.ż.
oraz do innych odliczeń wynikających z belgijskiej ordynacji podatkowej.
Rodzaj oraz wysokość niektórych ulg i odliczeń podatkowych zależy od
tego w którym regionie Belgii (Flandria, Walonia, Bruksela) podatnik wykonuje pracę lub z którego otrzymuje świadczenia socjalne na podstawie
uprzedniengo zatrudniena lub wykonywania działaności gosopdarczej.
Jeśli jednak podatnik w danym roku podatkowym osiągnął w Belgii mniej
niż 75% swojego całkowitego rocznego dochodu, nie ma prawa do większości ww. ulg.
Więcej informacji na temat statusów fiskalnych oraz rozliczeń podatkowych
można znaleźć na stronie interentowej ministerstwa finansów: financien.
belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte lub uzyskać bezpośrednio
w urzędzie skarbowym dla nierezydentów podatkowych.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

K 22-24 dwa Lofty & Penthouse
Budowa budynku mieszkalnego – 1020 Laeken

W tradycyjnej japońskiej estetyce
wabi-sabi (侘寂) to światopogląd
skoncentrowany na akceptacji
przemijania i niedoskonałości. Estetyka ta jest czasami opisywana
jako docenianie piękna, które jest
„niedoskonałe, nietrwałe i niekompletne” w naturze. Ta koncepcja wywodzi się z buddyjskiej

nauki o trzech oznakach istnienia
(三法印, sanbōin), w szczególności nietrwałości (無常, mujō),
cierpienia (苦, ku) oraz pustki lub
braku własnej natury (空, kū).
Cechami charakterystycznymi
estetyki i zasad wabi-sabi są
asymetria, szorstkość, prostota,
oszczędność, surowość, skromność, intymność oraz docenienie zarówno naturalnych przedmiotów, jak i sił natury.

Słowa „wabi” i „sabi” nie są tłumaczone bezpośrednio na język
polski; „wabi” pierwotnie odnosiło się do samotności życia
na łonie natury, z dala od społeczeństwa; „sabi” oznaczało
„chłód”, „chudy” lub „zwiędły”.
Około XIV w. znaczenia te zaczęły
się zmieniać, nabierając bardziej
pozytywnych konotacji. „Wabi”
zaczęło kojarzyć się z rustykalną
prostotą, świeżością lub spokojem – może być stosowane
zarówno do przedmiotów naturalnych, jak i wykonanych przez
człowieka, jako wyraz dyskretnej
elegancji. Może być również używane w odniesieniu do dziwactw
i anomalii wynikających z procesu tworzenia czegoś, które są
postrzegane jako dodanie wyjątkowości i elegancji wykończonym
przedmiotom. „Sabi” odnosi się
do piękna lub spokoju, który pojawia się wraz z wiekiem, kiedy
życie przedmiotu i jego nietrwałość są widoczne w jego patynie

i zużyciu lub w jakichkolwiek widocznych naprawach.
Zero waste to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję,
ponowne użycie i odzyskiwanie
wszystkich produktów, opakowań
i materiałów, bez ich spalania
i bez zrzutów do ziemi, wody lub
powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.

Nasz projekt będzie
można zobaczyć podczas
WEEK-END MAISONS &
ARCHITECTES
13 i 14 listopada 2021 r.
Agnieszka Gansiniec
Bibliografia:
J. Crowley, S. Crowley, J. Putnam,
Wabi Sabi Style, 2001
R.R. Powell, Wabi Sabi Simple, 2004
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fot. D44

K22 Lofts to oryginalny projekt przekształcenia magazynu w dwa lofty, z których jeden jest przystosowany dla PRM, oraz penthouse w zabytkowym miejscu w pełnej rewitalizacji. Projekt realizuje firma D44
Architecture. Charakteryzuje się on innowacyjnym
designem – między tradycją a nowoczesnością, a tym,
co szczególnie podnosi jego atrakcyjność, jest lokalizacja – w Laeken, niedaleko brukselskiego kanału.
Jest to idealna baza wypadowa na piechotę, rowerem lub komunikacją miejską. Wszystkie apartamenty
mają taras lub ogród. Penthouse na trzecim piętrze
oferuje wyjątkowy widok. Projekt ma być wzorowy
z punktu widzenia ochrony środowiska przy tworzeniu budynku pasywnego. K-22 lofty zostały zaprojektowane zgodnie z zasadą zero waste i wabi-sabi.

GAZETKA

67

HUMOR

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

•••
Dwóch generałów – desantowiec
i czołgista, przechwala się, który ma
odważniejszych żołnierzy, w końcu jeden
z nich mówi:
– No dobra, to ja Ci pokażę, że u mnie,
w desancie są najodważniejsze chłopaki,
patrz:
– Szeregowy!
Podbiega jakiś koleś, salutuje i krzyczy:
– Tak jest!
– Widzicie ten czołg?
– Tak jest!
– Powstrzymajcie go własnym ciałem!
– Pokręciło Cię? Przecież by mnie
zmiażdżył!
A Generał obraca się do kumpla i mówi:
– Niezłe co? Jaką odwagę trzeba mieć,
aby tak odpowiedzieć generałowi!

•••
Na lekcji biologii pani pyta Kazia:
–Co to jest?
–Szkielet.
–Czego?
–Zwierzęcia.
–Ale jakiego?
–Nieżywego!

Jasio pojechał ze swoim tatą do babci.
Babcia, jak to babcia nie mogła wypuścić
swojej rodziny głodnej. Po posiłku
podchodzi do Jasia z torbą cukierków
i mówi:
– Jasiu nabierz sobie w garści cukierków
i weź ze sobą na drogę
– Babciu, niech lepiej tata weźmie te
cukierki – odpowiada Jasiu
– Oj, jak to pięknie z twojej strony. Jak ty
kochasz swojego tatusia. – babcia
– Tata ma prostu większe rączki od moich
– odpowiada niczym niespeszony Jasiu

•••
Ile potrzeba kobiet żeby zmienić żarówkę?
Zmienić na co?

•••

•••

Ilu prawdziwych mężczyzn potrzeba żeby
zmienić żarówkę?
Żadnego, prawdziwy mężczyzna ciemności
sie nie boi.

Mama usypia Jasia i śpiewa mu kołysankę.
Jedną, drugą, kolejną. W końcu Jasio ciężko
wzdycha:
– Mamo, pozwolisz mi zasnąć, czy będziesz
dalej śpiewać?

•••

W czasie dyskoteki Jaś podchodzi do
Małgosi i pyta:
– Zatańczysz?
– Tak – odpowiada dziewczynka.
– To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść.

– Jak to się stało, że więzień uciekł z celi?
– Miał klucz, panie naczelniku
– Komu go ukradł? Strażnikowi?
– Nie ukradł go, tylko uczciwie wygrał w karty.

•••

•••

•••

Przychodzi chłop na policję i mówi:
– Chciałbym zgłosić zaginięcie teściowej.
Policjant się pyta:
– Od kiedy teściowej nie ma?
– Od miesiąca.
– To czemu pan przyszedł dopiero teraz?
– Bo ja w ten cud nie mogę w dalszym
ciągu uwierzyć!

Rozmawiają dwa ślimaki.
– Zobacz! – chwali się jeden. – Jak spojrzę
w lewo, to jest wschód słońca. Jak spojrzę
w prawo, to jest zachód słońca!

•••

•••
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Ilu potrzeba pracowników Microsoftu
żeby zmienić żarówkę?
Spaliła sie? Pewnie używałeś
niestandardowej oprawki.

– Jasiu! Dlaczego się spóźniłeś na lekcję?
– Sama pani mówiła, że dzwonek jest dla
nauczyciela...

•••

Rozmawia dwóch kolegów:
– Moja żona nie ma żadnych zdolności.
– Moja gorzej, jest zdolna do wszystkiego...

•••

•••

Żona, o siódmej rano, podaje urzędnikowi
śniadanie, kawę, gazetę. Jedzą śniadanie,
on czyta gazetę, milczą. Trzy godziny
później on nadal siedzi, przysypia nad
gazetą. Nagle żona pyta:
– Dzisiaj idziesz do biura później?
– O boże, myślałem, że już tam od dawna
jestem!

•••

Ilu potrzeba wędkarzy żeby zmienić
żarówkę? Pięciu, ale żebyś widział
jaka to byla żarówka! Taaaaaka! Nas pięciu
ledwo ja uniosło!

•••
– Czym się zajmujesz?
– Jestem influencerką.
– To super! Ja też nic nie umiem!

•••
Ilu potrzeba mafiozów żeby zmienić
żarówkę?
Trzech. Jeden zmienia, drugi pilnuje,
a trzeci likwiduje świadków.

•••
Żona wraca do domu nad ranem.
Mąż otwiera jej drzwi:
– Gdzie byłaś? Miałaś wrócić od koleżanki
o 21, a jest 2 w nocy?
– Parkowałam...

•••
Żona latarnika woła do męża:
– Kochanie! Wygraliśmy w konkursie!
– Cudownie! Ale co?!
– Dwutygodniowe wczasy nad morzem!

•••
Blondynka wraca roztrzęsiona do domu
i mówi do swojego chłopaka:
– W ogóle nie da się jeździć po tym
mieście! Skręcam w lewo – drzewo,
zawracam – drzewo, wszędzie drzewo.
Naciskam hamulec, próbuję cofnąć,
odwracam się – drzewo...
– Spokojnie kochanie, to tylko choinka
zapachowa.

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
Filatelisto sprzedam dwa klasery pięknych polskich znaczków pocztowych - lata
60te (w arkuszach, osobno, nowe, stemplowane i różne inne). T. +32 474 453 330
Sprzedam Nitendo 3DS XL niebieskie + ładowarka + 2 gry, stan jak nowy, cena 110€.
T. 0476 920 819 też via whatsapp

Praca: szukam

Mieszkanie: wynajmę
Wynajmę pokój bez meldunku. Gmina
Forest, blisko Barrière Saint-Gilles.
Więcej informacji. T. 0466 334 218
Do wynajęcia duże mieszkanie w spokojnej i zielonej dzielnicy Evere. Mieszkanie z
tarasem, 3 sypialnie, salon, kuchnia, łazienka, hol, wc, piwnica. Parking w zamkniętym
garażu. Dobry transport publiczny. Czynsz

@gsmservicebxl

Szukam pracy, sprzątanie, opieka nad
domem, cena do uzgodnienia, Bruksela.
T. +48 781 102 292
Wraz z narzeczonym szukamy
pracy, obecnie przebywamy w Belgii.
Pracowaliśmy głównie przy truskawce
(sadzenie, plewienie zbiór truskawki
wiszącej), sadzenie pora i sortowanie,
zbiór gruszek i jabłek a także różne prace
porządkowe w gospodarstwie.
T. +48 579-278-742
Szukam pracy szpachlowanie, malowanie,
golband, działalność belgijska.
T. 0474 697 879
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
Kobieta w średnim wieku znająca język
francuski zaopiekuje się dzieckiem lub
osobą starszą. T. 0493 543 962
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

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

70 GAZETKA

RUE DES MENAPIENS 44
1040 ETTERBEEK
(

MERODE)

900€ plus opłaty. T. 0478 20 65 07 (pl., fr.)
Wynajmę pokój dla kobiety, umeblowany, bez meldunku, dzielnica Uccle.
T. 0484 643 166
Uccle, 70m2, apartament do wynajęcia
od 1 grudnia 2021, między Globe i Calevoet (blisko Chaussée Alsemberg), jasne
i konfortowe mieszkania (+/- 70m2) 2
piętro. Jadalnia, salon, sypialnia, kuchnia
umeblowana, łazienka + piwnica. Parkiet,
podwójne szyby, centralne indyvidualne
ogrzewanie. Wynajmujemy mieszkanie
dla spokojnej rodzine (maksymalnie jedno
dziecko) lub pary. Cena: 685€ +opłaty 30€.
(w tym: woda, sprzątanie klatki schodowej
i prąd). Dwa miesiące gwarancji, autobus:
43, 97 tramwaj: 4, 51,97. Właściciel
rozmawia po polsku. T. 0475 615 524,
e-mail: engleo@hotmail.be

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Potrzebna kategoria (b), dzwonić.
T. 0483 610 732
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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 3h, 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 1ere septembre 2021. Vous
devez aimer les chiens et parler un peu de
français ou anglais.
Contact: 02 245 81 51
Bardzo pilne – szukam osoby lub pary.
Powinna mieć doświadczenie rolnicze z
bydłem. Podstawowa umowa: na pół etatu
z różnymi dodatkowymi zleceniami. Wymagane minimum j.angielskiego. Możliwość
zakwaterowania na miejscu.
Po angielsku : + 32 475 355 065,
po polsku : r.mausderolley@gmail.com
Dla naszego belgijskiego klienta poszukujemy doświadczonego kucharza. Praca
w restauracji z kuchnią kontynentalną na
terenie Belgii/Hasselt. Wymagane doświadczenie oraz dobra znajomość języka
angielskiego. Zapewniamy: umowę bezpośrednio z belgijskim pracodawcą, stawkę
12€/h netto, darmowe zakwaterowanie w
pobliżu miejsca pracy, darmowe wyżywienie w czasie pracy. Kontakt tel.: +48 510
926 184. Zainteresowane osoby prosimy o
przesłanie Cv pod adres anna.marcinkiewicz@euworkpower.eu
Wyrażając zgodę na wzięcie udziału procesie rekrutacji, należy pamiętać o zamiesz-
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czeniu 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.Euworkpower numer 21957
W związku ze wzrostem pilnych zleceń
na wykonanie elewacji z cegły klinkierowej,
poszukuję murarzy z doświadczeniem i
z ważnym A1. Jesteśmy na rynku belgijskim już wiele lat, współpracujemy tylko
z klientami belgijskimi co gwarantuje ich
wypłacalność.
Praca od zaraz na długi okres, terminy
płatności do ustalenia, płacimy na bieżąco
co mogą potwierdzić nasi wieloletni współpracownicy. Zagwarantowana ciągłość
robót, cały czas wsparcie na budowie, u
nas nikt nie zostawia współpracownika
samemu sobie. Budowy na których można
zrobić dużo metrów, bardzo dobre ceny
za m2. Praca w grupach z doświadczonymi pracownikami. Przyjazna atmosfera w
pracy. Pomożemy znaleźć zakwaterowanie
w razie potrzeby. Nie musisz znać języka i
mieć samochodu.
Jesteś zainteresowany i chcesz poznać
więcej szczegółów, zadzwoń. T. 0465 215
145, 0492 442 474 (Watschap, Viber, Messenger)
Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert.
9154) dla klienta poszukuje pracowników
na na produkcję drobiu. Miejscowość:

Mol. Opis stanowiska: wykrawanie mięsa
ręcznie i maszynowo, rozbiór mięsa na części, sprzątanie swojego stanowiska pracy,
wieszanie na haki drobiu. Wymagamy: doświadczenie na podobnym stanowisku mile
widziane, własne zakwaterowanie i dojazd.
Oferujemy: 13.8€ brutto/h plus dodatki za
pracę w systemie zmianowym, ubezpieczenie, umowa belgijska. Więcej informacji.
T. +48 570 935 868
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy
o wysyłanie CV na adres rekrutacja[małpa]
kbti.pl w temacie wpisując: Pracownik
produkcji drobiu Mol
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)”.
Praca w Belgii na samozatrudnieniu w
okolicy Moerbeeke. Cięcie, szlifowanie i
polerowanie kamienia naturalnego - blaty,
parapety, stoły. Wymagania: doświadczenie, umiejętności manualne. Stawka
godzinowa 22€/h. Pośredniczymy z firmą
belgijską organizującą zakwaterowania.
Praca od zaraz. T. 507 923 286
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii
zmotywowanych kandydatów do pracy
jako: pracownik fizyczny (pakowanie) K/M.
Praca polega na pakowaniu opakowań
kartonowych. Mile widziane pary. Wymagania: komunikatywna znajomość języka
angielskiego - warunek konieczny. Duża
motywacja do pracy, dostępność do pracy
na dłuższy okres czasu. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie ok. 12,75€ brutto/h
(ok. 1400€ netto miesięcznie po wszelkich
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kosztach), w pełni legalne zatrudnienie
na podstawie belgijskiej umowy o pracę,
dodatek wakacyjny (zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Belgii - 15.38% rocznych
zarobków brutto), premię roczną (w wysokości 8.33% rocznych zarobków brutto),
dodatek rodzinny, pozostałe premie, bonusy i inne świadczenia zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Belgii. Zorganizowanie
wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w Belgii, opiekę polskojęzycznych
koordynatorów, zakwaterowaniepłatne
tylko 70€/tydzień, pracę na dłuższy okres
czasu, ubranie robocze. Zainteresowane
osoby prosimy o przesłanie aktualnego
CV w języku angielskim na adres: info@
nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: (tylko aplikacje z właściwą klauzulą
będą rozpatrywane) Niniejszym wyrażam
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w moim
CV przez NEXT s.c. do potrzeb realizacji
procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

Zumba w poniedziałki i czwartki
od 19.00 do 20.00
ZAPISY:
babskiespotkania@gmail.com
0489 305 905
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sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych).
Wyrażam także zgodę na udostępnianie
moich danych osobowych potencjalnym
pracodawcom w kraju i za granicą do celów
związanych z procesami rekrutacji. Rozumiem, że mogę żądać dostępu do moich
danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
a także przenoszenia danych. KRAZ 18051

Nieruchomości
Sprzedam 7 arów dom 220m, zamieszkały, 2 piętra i parter, Siemiatycze. T. 0475 61
66 54 i 690 585 939 (0474 637 308)
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
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
Duży dom na dużej działce, 14 km od
Białegostoku, sprzedam.
T. 00 48 663 592 532
Działkę 3000m, 14 km od Białegostoku,
sprzedam. 150.000 zł. T. 00 48 663 592 532
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
Poznam kobietę do spotkań bez zobowiązań, Liège i okolice. T. 0492 781 327
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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, Schaerbeek 1030, rue d’Anethan 19
GRUPA QUO VADIS: czwartek godz. 20.00, Saint Gilles 1060, rue Emile Feron 153
GRUPA JAK TO DZIAŁ: piątek godz. 20.00 Saint Gilles 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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