






Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, 
że od końca listopada, czyli od czasu odkrycia 
wariantu koronawirusa Omikron, na świe-
cie doszło do 130 mln zakażeń i pół miliona 
zgonów z powodu Covid-19. WHO sytuację tę 
określiła jako „więcej niż tragiczną”. W dobie 
skutecznych szczepionek śmierć pół miliona 
ludzi to naprawdę coś więcej niż tragedia. 
Według agencji AFP od początku pandemii 
koronawirus zabił prawie 5,75 mln ludzi. Na 
całym świecie podano ponad 10 mld dawek 
szczepionek przeciwko Covid-19.

•••

Pandemia koronawirusa zwiększyła nierów-
ności i ubóstwo na świecie: 10 najbogat-
szych osób planety podwoiło swoje majątki, 
a sytuacja 99 proc. ludzkości się pogorszyła 
– informuje międzynarodowa organizacja 
humanitarna Oxfam. Organizacja wzywa do 
opodatkowania zysków superbogaczy i prze-
znaczenia ich m.in. na szczepionki. Zdaniem 
Oxfam nierówności przyczyniają się do śmier-
ci 21 tys. osób dziennie.
Łączna fortuna 10 najbogatszych ludzi, w tym 
Elona Muska, Jeffa Bezosa i Billa Gatesa, przez 
dwa lata pandemii urosła ponad dwukrotnie 
i jest teraz warta 1,5 bln dol. – wylicza Oxfam. 
Z drugiej strony, podczas pandemii 160 mln 
osób na świecie popadło w ubóstwo, czyli 
musi przeżyć za mniej niż 5,5 dol. dziennie.
Możemy jednak radykalnie zmienić nasz sys-
tem ekonomiczny, skupiając się w nim na 
równości. Narzędziem takiej zmiany mógłby 
być m.in. wzrost progresywnego opodatko-
wania najbogatszych.
Nadzwyczajny podatek w wysokości 99 proc. 
od wzrostu majątku osiągniętego przez 
10 najbogatszych ludzi świata w czasie pan-

demii przyniósłby 812 mld dol. Te pieniądze 
można by przeznaczyć np. na szczepionki 
przeciw Covid-19 dla całego świata, polep-
szenie jakości opieki zdrowotnej oraz wydatki 
związane ze zmianą klimatu.
„Jeżeli będziemy odważni i będziemy się 
wsłuchiwali w ruchy domagające się zmian, 
możemy stworzyć taki system ekonomiczny, 
w którym nikt nie będzie żył w ubóstwie ani 
w niewyobrażalnym, miliardowym bogac-
twie, system, w którym nierówności nie będą 
już zabijać” – podsumowuje Oxfam.

•••

Naukowcy przebadali ostatnio populacje 
europejskich ptaków. Wyniki tych badań są 
zatrważające. W badaniu przeanalizowano 
ok. 75% gatunków ptaków występujących 
w UE i Wlk. Brytanii, a wniosek był jeden – 
ich liczebność radykalnie spada. Najbardziej 
ucierpiał wróbel domowy, którego populacja 
zmniejszyła się aż o połowę. Dramatycznie 
pogorszyła się również sytuacja szpaków, 
pliszki żółtej i skowronków. Od 1980 r. licz-
ba wszystkich ptaków lęgowych w Europie 
zmniejszyła się o ok. 20%, w szczególności 
ptaków krajobrazu rolniczego. Niestety znów 
winny jest człowiek. Ptaki tracą miejsce do 
życia przez postępującą urbanizację, rozwój 
przemysłowego modelu rolnictwa i niszczenie 
naturalnych siedlisk. 
Badanie pokazało również wzrost populacji 
niektórych gatunków, w szczególności ptaków 
drapieżnych, których liczebność powoli wzra-
sta dzięki realizacji programów ochronnych. 
Nie jest jeszcze za późno, by uchronić europej-
skie ptaki przez zagładą, ale musimy radykalnie 
zmienić podejście do ochrony przyrody, zwięk-
szyć obszar terenów, które pozostawimy dzikiej 

naturze, zatrzymać postępującą industrializa-
cję rolnictwa i zadbać o zieleń w miastach.

•••

W Polsce w zeszłym roku wystawiono rekor-
dową liczbę – łącznie prawie 3 mln – różnych 
zezwoleń na pracę, na czele z uproszczony-
mi oświadczeniami pozwalającymi zatrudnić 
pracowników ze Wschodu, w tym głównie 
z Ukrainy i Białorusi.
Urzędy pracy zarejestrowały prawie 2 mln 
oświadczeń, które umożliwiają migrantom 
ze Wschodu krótkoterminową pracę w Pol-
sce (do pół roku w ciągu 12 miesięcy). To 
ponad 30% więcej niż w roku 2020. Jeszcze 
bardziej, bo o 36% (do prawie 402 tys.), 
zwiększyła się liczba zezwoleń na pracę se-
zonową, które pozwalają zatrudnić obcokra-
jowców na dziewięć miesięcy w branżach 
sezonowych, w tym w rolnictwie i turystyce. 
O jedną czwartą, do ponad 504 tys., wzrosła 
z kolei liczba wydanych obcokrajowcom ze-
zwoleń na dłuższą pracę w Polsce (od roku 
do trzech lat).

•••

Choć zdecydowana większość z nas uważa, 
że bliski kontakt z naturą pozwala odpocząć 
(91%) i cieszyć się zdrowiem (93%), to na 
powietrzu w zwykły roboczy dzień spędza-
my mniej niż godzinę. Co trzeci ankieto-
wany przyznaje, że spędza mniej niż dwie 
godziny na dworze, również w dni wolne 
od pracy i szkoły. Zatem większość nasze-
go życia toczy się w czterech ścianach. Po-
lacy są tu niechlubnymi rekordzistami: aż 
35% polskich respondentów badania Head 
Downers 2021 spędza na zewnątrz mniej 
niż godzinę dziennie.
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WOJNA  
NA UKRAINIE
22 lutego br. prezydent 

Rosji Władimir Putin podpisał dekret uzna-
jący niepodległość tzw. republik ludowych 
– Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), po-
wołanych przez prorosyjskich separatystów 
w ukraińskim Donbasie. 

W swoim orędziu nazwał Ukrainę „integralną 
częścią historii Rosji” oraz krajem rządzonych 
przez „obce państwa”. Oskarżył też Ukraiń-
ców o prace nad bronią nuklearną. 

Rosyjskie wojska oficjalnie wkroczyły na oku-
powane terytorium. Do Doniecka wjechały ko-
lumny rosyjskich pojazdów wojskowych, w tym 
czołgów i transporterów opancerzonych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski za-
kwalifikował działania władz Rosji jako „na-
ruszenie suwerenności i integralności tery-
torialnej państwa ukraińskiego”. Uznanie 
separatystów uznał za „akt agresji”.

24 lutego br. Rosja zaatakowała Ukrainę. 
O godz. 03.45 polskiego czasu Władimir Pu-
tin wypowiedział wojnę Ukrainie, ogłaszając 
„specjalną akcję militarną” i wzywając ukra-
ińskich żołnierzy do złożenia broni. Kolumny 
rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, po-
łudniowe i północne granice kraju. Wkracza-
nie wojsk rosyjskich przez granicę państwo-
wą poprzedzał ostrzał artyleryjski, potem 
wjeżdżał sprzęt wojskowy. Ukraina oficjalnie 
zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją. 

W I A D OMO Ś C I
Do Polski trafi fala uchodźców. Polska 
zadeklarowała, że przyjemnie wszystkich 
uchodźców, którzy ucierpieli w związku 
z rosyjską inwazją i będą szukali schro-
nienia.

Przy granicy powstało dziewięć punktów 
recepcyjnych dla uchodźców (w woje-
wództwie lubelskim i w województwie 
podkarpackim). Zapewnione w nich bę-
dzie wyżywienie, pomoc medyczna i in-
formacje dla uchodźców. Będzie tam 
stanowisko Straży Granicznej i urzędów 
wojewódzkich. Każdy otrzyma ulotkę 
z informacjami w czterech językach – 
polskim, ukraińskim, rosyjskim, angiel-
skim. Następnie ludzie będą przewożeni 
w przypisane dla nich miejsce. Transpor-
tem zajmie się straż pożarna. Chęć przy-
jęcia uchodźców zapowiedziały wszystkie 
województwa w Polsce.

Unia Europejska nałożyła pierwszy pakiet 
sankcji na Rosję:

•	 restrykcje wobec banków, które finansu-
ją rosyjskie operacje wojskowe;

•	ograniczenie zdolności państwa i rządu 
rosyjskiego w zakresie dostępu do ryn-
ków i usług kapitałowych oraz finanso-
wych UE;

•	 całkowitą blokadę handlu UE z dwoma 
separatystycznymi regionami;

•	 sankcje personalne wobec osób, które 
brały udział w nielegalnej decyzji uznania 
„republik”.

Drugi pakiet sankcji UE wobec Rosji:

•	pakiet obejmuje sankcje finansowe wy-
mierzone w 70 proc. rosyjskiego rynku 
bankowego i kluczowe przedsiębiorstwa 
państwowe, w tym w sektorze obronnym;

•	 zakaz eksportu uderzy w sektor nafto-
wy, uniemożliwiając Rosji modernizację 
rafinerii;

•	 zakaz sprzedaży samolotów i sprzętu ro-
syjskim liniom lotniczym;

•	ograniczenie dostępu Rosji do kluczo-
wych technologii, takich jak półprze-
wodniki czy najnowocześniejsze opro-
gramowanie;

•	wizy: dyplomaci i pokrewne grupy oraz 
ludzie biznesu nie będą już mieli uprzy-
wilejowanego dostępu do UE.

Dodatkowo Niemcy wstrzymały do od-
wołania proces certyfikacji gazociągu Nord 
Stream 2.

Sankcje Stanów Zjednoczonych wymie-
rzone są bezpośrednio w Kreml: zamroże-
nie aktywów czterech wielkich rosyjskich 
banków, odcięcie rosyjskiego rządu od 
obrotu długiem publicznym na rynkach 
zachodnich, sankcje wobec rosyjskich 
elit i członków ich rodzin oraz sankcje na 
kluczowe przemysłowe przedsiębiorstwa 
rosyjskie i strategiczne branże gospodar-
ki rosyjskiej.

Własne sankcje na Rosję nałożyła Wielka 
Brytania.

WYROK TSUE W SPRAWIE 
PIENIĘDZY UNIJNYCH
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej wydał wyrok w sprawie tzw. mecha-
nizmu warunkowości, czyli powiązania 
wypłaty funduszy unijnych z przestrze-
ganiem zasad praworządności. 

W grudniu 2020 r. wszystkie kraje UE 
zgodziły się na wdrożenie tzw. mecha-
nizmu warunkowości, czyli zasady „pie-
niądze za praworządność” pozwalającej 
wstrzymać danemu krajowi fundusze 
unijne, jeśli istnieją poważne obawy, że 
praworządność jest w nim zagrożona.

Skargę na ten mechanizm złożyły Polska 
i Węgry. TSUE oddalił ich skargę, orzeka-

jąc, że mechanizm jest zgodny z unijnymi 
traktatami.

Wyrok TSUE daje instytucjom Unii Eu-
ropejskiej możliwość zablokowania 
funduszy unijnych, które mają być wy-
płacone Polsce w najbliższych latach 
(ok. 770 mld zł). Realnie wstrzymanie 
pieniędzy może nastąpić latem lub wcze-
sną jesienią 2022 r.

BELGIA – PODWYŻKI ENERGII 
Belgijski rząd osiągnął porozumienie, któ-
re ma pomóc konsumentom w radzeniu 
sobie z gwałtownie rosnącymi rachunkami 
za energię. Oto decyzje, które mają pomóc 
belgijskim gospodarstwom domowym ob-
niżyć faktury za energię:

• VAT na prąd został tymczasowo obniżony 
do 6 proc. od 1 marca do 1 lipca; na gaz 
pozostaje ten sam, czyli 21 proc.;

• czek energetyczny – „jednorazowa” pre-
mia grzewcza w wysokości 100 euro dla 
wszystkich belgijskich gospodarstw do-
mowych. Zostanie przyznany poprzez 
obniżenie rachunku za energię elektrycz-
ną dla wszystkich beneficjentów umowy. 
Według rządu, wybór umowy na energię 
elektryczną oznacza, że premia może być 
przyznana niezależnie od rodzaju ogrze-
wania (olej, gaz lub energia elektryczna);

• rozszerzona taryfa socjalna (dla miliona 
gospodarstw domowych) została prze-
dłużona na okres od 31 marca do końca 
czerwca.
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e-mail: orchidea.ts@gmail.com

Współpracę ze związkami zawodowymi
Nie wymagamy podpisywania umów z klientami!

• 13,44€ brutto dla osób z całym etatem (38 godzin)
• Zatrudniamy od 13 godzin
• Bony żywnościowe: 7,50€ (minimalny wkład własny: 

1,09€)
• Zwrot kosztów transportu 100% (również poza  

miastem)
• Płatny czas transportu między klientami
• Wynagrodzenie zawsze na czas
• Zaliczkę w połowie miesiąca
• Prezent i upominki świąteczne
• Komfortowe obuwie i praktyczne ubrania robocze
• Zwrot za koszty prania odzieży
• Płatne szkolenia zawodowe
• Miłą, zaufaną i profesjonalną obslugę po polsku
• Pomoc w sprawach administracyjnych (rozliczenia  

Cours St Michel 97
1040 Etterbeek
Tel : 02 733 04 01
Gsm : 0492 976 800
Gsm : 0492 976 832
Pon.-pt. : 9.00 – 18.00
Sobota : 9.00 – 15.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00

Czynne od 21-03-2022
Chaussée de Wavre 709
1040 Etterbeek
Tel : 02 681 17 94
Gsm : 0492 976 828
Pon.-pt. : 9.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 18.00

Chaussée de Vleurgat, 279
1050 Ixelles
Tel.: 02 219 52 20
Gsm: 0492 976 801
Pon.-pt. : 9.00 – 17.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00

Boulevard Général Wahis, 262A
1030 Schaerbeek
Tel.: 02 672 85 38
Gsm: 0492 976 807
Pon. - czw. : 9.00 – 17.00

Avenue de la Porte de Hal, 11A
1060 Saint-Gilles
Gsm: 0492 976 808
Gsm: 0492 976 804
Pon.-pt. : 9.00 – 17.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00

Tervuursevest, 15/2
3001 Heverlee
Tel. : 016 583 212
Gsm: 0492 976 806
Pon.-wt. : 9.00 – 17.00
środa: 13.00 – 18.00
Ostatnia sobota w miesiącu:
9.00 – 13.00

BIURO ETTERBEEK

NOWE BIURO ETTERBEEK

BIURO IXELLES

BIURO SAINT-GILLES

BIURO LEUVEN

BIURO LEUVEN

www.facebook.com/orchidea.ts

życzymy Wam aby każdy 
kolejny dzień roku był 

równie wyjątkowy!

Kochane Kobiety,

8 
marzec



ATAK Z LĄDU, POWIETRZA I MORZA
Putin oszalał. Świadomie wchodzi na tery-
torium sąsiedniego kraju, aby pozbawić go 
autonomii i wziąć w panowanie, z całymi zie-
miami, dobrami, z całą ludnością. Z Ukrainy 
chce zrobić Rosję. Ukraina walczy – zaciekle, 
choć bez większych szans na powodzenie, 
jeśli będzie walczyć w pojedynkę. Rosja ma 
obok Białoruś, atakuje z lądu, powietrza, 
morza. W pierwszym dniu wojny zaczęły się 
bombardowania stolicy, w tym dzielnic cy-
wilnych. Ludzie w pośpiechu wybiegali z do-
mów, kryli się w kijowskim metrze. Na uli-
cach gruzy. Ci, którzy kilka godzin wcześniej 
podjęli decyzję o wyjeździe ze swojego kraju, 
w pierwszym dniu wojny dotarli do Polski. 
Będzie ich zapewne o wiele więcej. Pytanie, 
czy zdążą uciec. Pytanie, co z tymi, którzy 
zostaną. I co zastaną, gdy wyjdą z podziemi.

MISTERNY PLAN
Rosyjski atak to nie był kaprys. Mimo że Ro-
sja zdołała zwieść cały zachodni świat, któ-
ry jej nie dowierzał podczas gromadzenia 
wojsk za wschodnią granicą Ukrainy, była to 
akcja planowana od bardzo dawna. Nie wy-
daje się, by tak zdecydowane działania miały 
w jakikolwiek sposób zostać powstrzymane 
pokojowo. Sankcje? Cokolwiek zrobią, cze-
gokolwiek zakażą Unia Europejska i Stany 
Zjednoczone – Putin miał i ma tego świado-
mość. Musi być na to przygotowany, musi 
mieć zabezpieczenie finansowe i niejeden 
plan działania. Decydując się na wojnę, po-
szedł na całość – i, widząc jego szaleństwo 
(którego pozazdrościliby mu najwięksi dwu-
dziestowieczni zbrodniarze), jest mało praw-

dopodobne, że wycofa się bez 
osiągnięcia celu. Szczególnie że 

ma w rękawie niejednego asa.

GROŹBA DLA ŚWIATA
W pierwszym dniu wojny Rosjanie zdobyli 
Czarnobyl. Podczas zaciętych walk Europa 
obawiała się uszkodzenia pozostałych od-
padów radioaktywnych, które ponownie 
mogłyby zalać kontynent. Ale to nie jedyna 
tego typu groźba ze strony Rosjan – w swo-
im bandyckim przemówieniu o godzinie 
6.00 rano 24 lutego Władimir Putin zagroził 
Europie i całemu światu. Zakazał włączania 
się w konflikt ukraiński, przestrzegając przed 
konsekwencjami. Cytując jego zbrodnicze 
słowa: – Teraz kilka bardzo ważnych słów dla 
tych, którzy będą mieć ochotę interwenio-
wać z zewnątrz w to, co się dzieje. Ci, którzy 
będą nam przeszkadzać i będą zagrożeniem 
dla naszego kraju, powinni wiedzieć, że od-
powiedź Rosji będzie natychmiastowa i do-
prowadzi do konsekwencji, z którymi jeszcze 
się w historii nie spotkaliście. Jesteśmy goto-
wi na każdy rozwój wydarzeń. Wszystkie nie-
zbędne decyzje w tej sprawie zostały podjęte 
(źródło: Gazeta.pl). Jaka to groźba? Wojny 
nuklearnej? Chemicznej? Ataków terrory-
stycznych? Wielkiego „bum”?... Nie wiado-
mo, na pewno jednak rosyjskich scenariuszy 
jest kilka. Czy to jednak może moralnie wy-
starczyć, by zastraszyć cały świat, by go zmu-
sić do bezczynnego patrzenia, jak obrona 
ukraińska upada, ludność cywilna zgina kark, 
a Rosja kładzie palec na jednym ze swoich 
europejskich celów, przygotowując swoją 
imperialną łapę do kolejnych posunięć?…

W KOLEJCE NA STACJĘ,  
DO BANKOMATU I SKLEPU

Co na to Polacy? My, ludność cywilna, je-
steśmy w szoku. Chcemy pomóc, ale nie 
wiemy jak – zbiórki pieniężne, organizacje 
ośrodków uchodźczych, czynna walka? Wie-
le osób bardziej koncentruje się na strachu 
– pierwszego dnia wojny ludzie ustawili się 
w kolejkach na stacjach benzynowych, do 
bankomatów i banków, do sklepów spo-
żywczych… Jest strach, jest panika, jest 
dezinformacja. Czekamy na konkretne de-
cyzje polskiego rządu, Unii Europejskiej, 
Stanów Zjednoczonych, czekamy na jakiś 
ruch ogólnoświatowy, jakieś wielkie veto, 
które zatrzyma to szaleństwo… 

NIE MA ZGODY NA WOJNĘ!
W dobie praw człowieka i dobrodziejstw 
pokoju logika Putina nie istnieje. Są psychia-
tryczne jej podwaliny, zapewne powodo-
wane ekonomią (gaz i ropa, problemy go-
spodarcze starzejącego się społeczeństwa, 
rosyjskie tyły w liczących się na całym świecie 
dziedzinach, jak np. wyścig technologiczny 
między Chinami a USA, w którym Rosja nie 
ma szans). Nauczeni doświadczeniem XX w. 
my – społeczeństwa cywilizowane, szanują-
ce prawa każdego człowieka i jego prawo do 
życia, zdrowia i godności – nie powinniśmy 
mieć problemów z oceną działań wojsko-
wych Rosji. Wiemy, że nigdy, przenigdy nie 
powinno być zgody na wojnę, mord i prze-
moc. Rosja zaatakowała nie tylko Ukrainę, 
ale nas wszystkich, nasze wartości, tworzony 
ład i wiarę w zbudowany po wojnie pokój.

Największa potęga współczesnej Rosji to 
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w wojnie lądowej. I właśnie pokaz tych 
możliwości dostajemy – to, co udało się zro-
bić w pierwszym dniu wojny, to popis wiel-
kości, rozmach w realizacji misternie uknu-
tego planu i braku skrupułów. Pytanie – czy 
świat Putinowi na tę zbrodnię pozwoli. Jeśli 
pozwoli, pojawi się drugie pytanie – kiedy 
przyjdzie do nas i po nas.

Ewelina Wolna-Olczak 

24 lutego 2022 r. – Rosja napada na Ukrainę. Bez powodu, 
bez ostrzeżenia, bandycko, pod osłoną nocy wkracza z kilku 

stron na terytorium sąsiedniego kraju, do którego od dekad ma 
sentyment imperialny. Zapewne do kilku innych państw Europy 

Środkowo-Wschodniej również, w tym nadbałtyckich. Wywołuje wojnę, 
która – dziś tego nie wiemy – potrwa tydzień, miesiąc, rok, dekadę… 

Wojnę, która może przemienić się w wojnę całego kontynentu,  
ba, nawet w III wojnę światową. Szok. Strach. Szaleństwo.
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Jeśli jakimś cudem nadal myślicie, że ogra-
niczanie i negowanie praw kobiet to za-
mierzchła przeszłość, jesteście w błędzie; 
żyliście w izolacji medialnej i nie słyszeli-
ście na przykład o Afganistanie. Zawsze 
albo prawie zawsze, kiedy ludzie z ciągo-
tami ekstremistycznymi – czy to religijny-
mi, czy innymi – mieszają się do polityki, 
zaczyna się dłubanie przy prawodawstwie 
dotyczącym aborcji, obowiązku i formy 
szkolnictwa dla dziewcząt, równości płac 
i szans zawodowych. 

Pewnie podniosą się od razu głosy, że „to 
tylko u NICH, a u NAS to nie!”. A właśnie, 
że i u nas, i u nich tak się dzieje. Talib zwy-
czajnie załatwia sprawy z większym hu-
kiem i nie bawi się w pudrowanie brzydkiej 
gęby. Tam zakazano nauki kobietom już na 
starcie, razem z prawem do wychodzenia 
bez męskiej asysty. U nas prawi się nie-
składnie o „cnotach niewieścich”, które 
należy krzewić, i o tym, że dziewczynki po-
winny znacznie więcej czasu poświęcać na 
fi tness, bo nie daj Bóg będą może kilogram 
za ciężkie w oczach Pana Ministra z brzu-
chem jak dobrze wypełniona beczułka. 

Rząd w Polsce z niezrozumiałych dla mnie 
(i innych) przyczyn niejako za cel postawił 
sobie napominanie, „ukobiecanie” i „napra-
wianie” kobiet. Infl acja szaleje, ludzie umie-
rają na Covid i z powodu braku dostępu do 
specjalistów, siedzimy na tykającej bombie 
klimatycznej, a nasi parlamentarzyści de-

Otóż, moi państwo: kobiety mają prawo 
same decydować o tym, co czują i jak te 
uczucia nazywają i wyrażają. Jeśli mamy 
ochotę kląć jak szewc, to będziemy to ro-
bić i nic wam do tego. Nasze „cnoty” po-
winny być gruntowane, owszem: cnota 
buntu, sprzeciwu wobec niesprawiedliwo-
ści, szacunku do samych siebie, miłości do 
własnego ciała, bez konieczności myślenia 
o tym, czy jakiś pan z wielkim brzuchem 
nie pomyśli sobie, że jesteśmy grube. My-
ślenie kategoriami ekstremistycznymi za-
wsze doprowadza do prób ograniczania 
wolności jednej z grup społecznych. W Pol-
sce niestety są to kobiety pospołu z osoba-
mi o innej orientacji seksualnej.

 
Nasze społeczeństwa nadal z trudnością 
dostrzegają, jak bardzo nierówne są szanse 
kobiet na rynku pracy i ścieżce kariery. Wy-
powiadanie takich dokumentów, jak aktu 
o równości płci i zapobieganiu przemocy, 
jest zwyczajnym draństwem, ponieważ daje 
sygnał, że ani bezpieczeństwo kobiet, ani 
ich sytuacja w społeczeństwie nikogo nie 
interesują. Mąż cię tłucze? I dobrze, pewnie 
masz jakieś braki w cnotach, weź się za sie-
bie i nie jęcz. Szef pomija cię w awansach, 
robi niedwuznaczne uwagi i nie nagradza 
tak jak mężczyzn, którzy z tobą pracują? 
I dobrze, to znak, że masz starać się bar-
dziej, wyrabiać 200 proc. normy i uśmie-
chać się, kiedy cię molestują, bo to najlep-
szy komplement, jaki możesz dostać. 

Niedobrze mi się robi, kiedy słucham osób, 
które nie mają pojęcia o tym, jak ciężko 
kobieta musi pracować na często niższe 
wynagrodzenie niż faceci na tym samym 
stanowisku, czasem nawet z niższym wy-
kształceniem czy stażem. Mówienie, że 
w Polsce nie ma przemocy wobec kobiet, 
dzieci i osób w jakiejkolwiek „mniejszości”, 
jest po prostu śmieszne. Większość osób, 
kobiet i mężczyzn, bo mężczyźni też są ofi a-
rami, zwyczajnie boi się zgłaszać na policję 
przez to właśnie, że ich sprawy są tam ba-
gatelizowane, ignorowane i wyśmiewane. 
Kobiety mają zatem prawo wychodzić na 
ulice i krzyczeć, że mają dość. Ofi ary muszą 
mieszkać z oprawcami, dzieci muszą widy-
wać wyrodnych rodziców, a wszystko pod 
przykrywką „ochrony interesów rodziny”. 
Jakiej rodziny? Dysfunkcyjnej, przemoco-
wej, w której matka dwoi się i troi, żeby 
„było jak u ludzi”, i jeszcze musi ukrywać 
przed światem siniaki? Czy takiej rodziny 
chcą dla nas rządzący? Ograniczenie ko-
bietom, dzieciom i słabszym dostępu do 
pomocy psychologicznej i medycznej jest 
ograniczaniem ich prawa do życia! 

W naszym kraju od czasu katastrofy 
w Smoleńsku panuje kryzys, który z każ-
dym dniem rządów PiS się pogłębia. Covid 
doprowadził do kryzysu ekonomicznego 

PRAWO ŻYĆ! Mam prawo być matką, nie 
mam obowiązku ginąć wraz z martwym 
dzieckiem, MAM PRAWO ŻYĆ. 

Nie rozumiem, dlaczego robi się z kobiet 
potwory, które nie marzą o niczym in-
nym, jak o dokonywaniu co miesiąc abor-
cji z uśmiechem na ustach. Wiele kobiet, 
które muszą podjąć taką decyzję, nie tań-
czy potem z radości. Matki, które rodzą 
martwe dzieci, nie zapominają o nich po 
wyjściu ze szpitala. Zostają z bólem i pust-
ką same, bo nikt z włodarzy, obecnych 
i poprzednich, nie pomyślał, że rodzinom 
tracącym dziecko należy się pomoc psy-
chologiczna. Mężczyźni i (o zgrozo!) kobie-
ty zaangażowani w walkę o zmianę prawa 
aborcyjnego w naszym kraju mydlą opinii 
publicznej oczy pięknymi słówkami na te-
mat tego, że „właściwie nic się nie zmie-
nia” i „ogólnie będzie pan zadowolony”. 
Ale my wiemy, że to bzdura, a lekarze boją 
się reagować i kobiety tracą życie razem ze 
swoimi nienarodzonymi dziećmi. 

Simone de Beauvoir mówiła, że musimy 
być czujni – wszyscy, nie tylko kobiety, bo 
w walce o godność i prawa musimy stać 
ramię w ramię. Pamiętajmy, że ogranicza-
nie wolności narodu zawsze zaczyna się od 
umniejszania praw jednej grupy społecz-
nej. Później zaczyna się efekt domina. Nie 
można zatem stać spokojnie i przyglądać 
się, kiedy mizogini, fanatycy, domorośli 
znawcy kobiecej psyche usiłują zabrać 
nam po kolei wolność, prawa i godność. 
Widzimy bardzo wyraźnie, że prawa kobiet 
nie są nam dane na zawsze i trzeba o nie 
nieustannie się upominać. W marcu, mie-
siącu, w którym fetujemy płeć piękną, nie 
dajmy sobie zamydlić oczu pięknymi słów-
kami, kwiatkami i pustymi komplementa-
mi, ale walczmy o swoje prawa! 

Anna Albingier

batują nad koniecznością wprowadzenia 
do szkół nauki o ograniczaniu dziewczęcej 
pychy i o promowaniu poprawnych i płci 
pięknej przynależnych postaw. Na wymio-
ty mi się zbiera, kiedy o tym myślę… Matka 
Polka Katoliczka raz jeszcze. Panie zostają 
w domu, pieką, gotują, dbają o dzieci i Pana 
Małżonka. Bo on przecież pracuje uczciwie 
i ciężko przez cały dzień na utrzymanie ro-
dziny, a ona… ona TYLKO siedzi z dziećmi, 
bawi się i jakieś kanapki zrobi, co to za za-
jęcie. Oczywiście Pan Minister nie chce ni-
kogo zmuszać do świętości i nie zamierza 
niczego paniom zakazywać, bo one mogą 
przecież robić to, na co mają ochotę. 

Oczywiście, że tak… jeszcze tak, ale jeśli 
nie możemy wybiegać tak daleko w przy-
szłość, to zostańmy przy teraźniejszości. 
Załóżmy, że zaczniemy wpajać dziew-
czynkom, co mają czuć, jak myśleć i że to 
wszystko jest inne i zupełnie niepodobne 
do tego, co czują i myślą chłopcy. Na takiej 
bazie zbudujemy społeczeństwo przeko-
nane o wrodzonej polaryzacji psychicznej 
i psychologicznej. Słabe, niestabilne emo-
cjonalnie i pozbawione niemal możliwo-
ści mówienia szczerze o swoich emocjach. 
Wiemy bardzo dobrze już od najmłodszych 
lat, że „chłopaki nie płaczą”, a „panience 
nie przystoi tak się złościć”. Przez takie 
właśnie wpajane nam latami stereotypy 
wielu mężczyzn i chłopców w depresji nie 
potrafi  szukać pomocy, a kobiety dostają 
nerwic, ponieważ latami tłumią w sobie 
negatywne emocje. 

i społecznego, a wynaturzenia i nadużycia 
w polskim Kościele przyniosły wielu z nas 
kryzys wiary. Władza chce z jednej strony 
pokazać, że coś robi, a z drugiej na przy-
kład dłubaniem przy „kompromisie” abor-
cyjnym przykrywa kolejne afery, porażki 
i straty punktów procentowych. 

Kto na tym najbardziej stracił do tej pory? 
Ano kobiety. Bo to my nie mamy w wielu 
sytuacjach dostępu do szybkiej i popraw-
nej diagnostyki w ciąży. My tracimy życie 
w salach na położniczym, bo lekarze boją 
się terminować ciąże zagrażające życiu, ale 
za to znajdują czas na wzywanie księdza na 
pokropek. Nóż mi się na to wszystko w kie-
szeni otwiera, bo mam prawo, tak jak każ-
da inna kobieta i dziewczynka, otrzymać 
pomoc lekarską, kiedy tego potrzebuję. 
Mamy prawo do bezpiecznej ciąży i dobrej 
opieki okołoporodowej, mamy prawo szu-
kać pomocy – to nie jest żadne widzimisię, 
że jakaś kobieta chce żyć. 

Wychodząc na ulice i głośno wypowiadając 
imiona każdej kobiety, która straciła życie 
przez idiotyczne i nieprzemyślane ruchy 
władzy, możemy obudzić jakieś zatwardziałe 
serca i doprowadzić do zmian, które zagwa-
rantują nam ochronę. Mamy OBOWIĄZEK 
pamiętać Izabelę i Agnieszkę i w ich imieniu 
walczyć o prawo każdej kobiety do życia. 

Odmawianie umierającej kobiecie pomo-
cy to też wystąpienie przeciw „nie zabijaj”, 
jeśli już chcemy mówić o grzechu: każdy, 
kto przyłożył rękę do tej ustawy, każdy 
lekarz, który się waha, zgrzeszył. Bez ko-
biety płód nie ma też racji bytu i ani mi-
nister, ani prezes, ani biskup nie będzie 
przecież donaszał dziecka, kiedy matka 
umrze chwalebną śmiercią w połogu. Każ-
da demonstracja, każdy sprzeciw, każdy 
krzyk i każdy transparent to konieczność, 
żeby powstrzymać to szaleństwo. MAM 
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dziny, a ona… ona TYLKO siedzi z dziećmi, 
bawi się i jakieś kanapki zrobi, co to za za-
jęcie. Oczywiście Pan Minister nie chce ni-
kogo zmuszać do świętości i nie zamierza 
niczego paniom zakazywać, bo one mogą 
przecież robić to, na co mają ochotę. 

Oczywiście, że tak… jeszcze tak, ale jeśli 
nie możemy wybiegać tak daleko w przy-
szłość, to zostańmy przy teraźniejszości. 
Załóżmy, że zaczniemy wpajać dziew-
czynkom, co mają czuć, jak myśleć i że to 
wszystko jest inne i zupełnie niepodobne 
do tego, co czują i myślą chłopcy. Na takiej 
bazie zbudujemy społeczeństwo przeko-
nane o wrodzonej polaryzacji psychicznej 
i psychologicznej. Słabe, niestabilne emo-
cjonalnie i pozbawione niemal możliwo-
ści mówienia szczerze o swoich emocjach. 
Wiemy bardzo dobrze już od najmłodszych 
lat, że „chłopaki nie płaczą”, a „panience 
nie przystoi tak się złościć”. Przez takie 
właśnie wpajane nam latami stereotypy 
wielu mężczyzn i chłopców w depresji nie 
potrafi  szukać pomocy, a kobiety dostają 
nerwic, ponieważ latami tłumią w sobie 
negatywne emocje. 

i społecznego, a wynaturzenia i nadużycia 
w polskim Kościele przyniosły wielu z nas 
kryzys wiary. Władza chce z jednej strony 
pokazać, że coś robi, a z drugiej na przy-
kład dłubaniem przy „kompromisie” abor-
cyjnym przykrywa kolejne afery, porażki 
i straty punktów procentowych. 

Kto na tym najbardziej stracił do tej pory? 
Ano kobiety. Bo to my nie mamy w wielu 
sytuacjach dostępu do szybkiej i popraw-
nej diagnostyki w ciąży. My tracimy życie 
w salach na położniczym, bo lekarze boją 
się terminować ciąże zagrażające życiu, ale 
za to znajdują czas na wzywanie księdza na 
pokropek. Nóż mi się na to wszystko w kie-
szeni otwiera, bo mam prawo, tak jak każ-
da inna kobieta i dziewczynka, otrzymać 
pomoc lekarską, kiedy tego potrzebuję. 
Mamy prawo do bezpiecznej ciąży i dobrej 
opieki okołoporodowej, mamy prawo szu-
kać pomocy – to nie jest żadne widzimisię, 
że jakaś kobieta chce żyć. 

Wychodząc na ulice i głośno wypowiadając 
imiona każdej kobiety, która straciła życie 
przez idiotyczne i nieprzemyślane ruchy 
władzy, możemy obudzić jakieś zatwardziałe 
serca i doprowadzić do zmian, które zagwa-
rantują nam ochronę. Mamy OBOWIĄZEK 
pamiętać Izabelę i Agnieszkę i w ich imieniu 
walczyć o prawo każdej kobiety do życia. 

Odmawianie umierającej kobiecie pomo-
cy to też wystąpienie przeciw „nie zabijaj”, 
jeśli już chcemy mówić o grzechu: każdy, 
kto przyłożył rękę do tej ustawy, każdy 
lekarz, który się waha, zgrzeszył. Bez ko-
biety płód nie ma też racji bytu i ani mi-
nister, ani prezes, ani biskup nie będzie 
przecież donaszał dziecka, kiedy matka 
umrze chwalebną śmiercią w połogu. Każ-
da demonstracja, każdy sprzeciw, każdy 
krzyk i każdy transparent to konieczność, 
żeby powstrzymać to szaleństwo. MAM 
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Etiopia jest kolebką kawy. Parzenie i spo-
żywanie eterycznego naparu to dla Etiop-
czyków coś więcej niż tylko chwila wy-
tchnienia. Według etiopskiej tradycji ta 
swoista ceremonia o społecznym, symbo-
licznym i duchowym znaczeniu odbywa 
się trzy razy dziennie – o poranku, w po-
łudnie i wieczorem. Zawsze rozpoczynają 
ją kobiety. To one tworzą wokół etiopskiej 
kawy aurę wyjątkowości. Zapalają kadzi-

Aby okazać szacunek, kawą częstuje się 
najpierw najstarszego gościa lub domow-
nika. Jako przekąskę podaje się orzeszki 
ziemne, popcorn i palony jęczmień. Dba 
się również o pozostawienie dodatkowej, 
pustej filiżanki dla niespodziewanego przy-
bysza. Rytuał może trwać do dwóch go-
dzin, a wypicie mniej niż trzech filiżanek 
napoju uznawane jest za niegrzeczne. Ka-
wowa ceremonia ma też wymowę religij-
ną – każda kolejna filiżanka ma przynieść 
degustatorom duchową przemianę.

A teraz kawa na ławę. W którym poranku 
chcecie się obudzić? W moim czy Agnies?

Diabeł tkwi w szczegółach. Kiedy po pro-
stu palę papierosa, bez ceregieli, to mowa 
o nawyku. Kiedy za każdym razem po ukoń-
czeniu pracy zasiadam w drogim sercu 
fotelu, obitym jedwabiście miękkim welu-
rem, odpalam papierosa i przy wtórze „Sail 
away” Enyi puszczam dymki, to jest rytuał. 
Jeżeli wlewam w siebie trzeci kubek espres-
so z nadzieją, że ożywię umysł i usprawnię 
koncentrację, to mowa o nawyku. A kiedy 
każdego poranka wyciągam z serwantki po-
nadczasową ozdobę stołu, ręcznie malowa-
ne przez polskich artystów filiżanki pocho-
dzące ze słynnych Zakładów Ceramicznych 
„Bolesławiec”, a następnie we francuskiej 
kawiarce parzę ulubioną kawę i wypijam ją 
niespiesznie z mężem, to jest rytuał. Mo-
żesz zjeść kolację, wziąć szybki prysznic 
i poczłapać do łóżka, a możesz zaparzyć so-
bie wyciszającą ziołową herbatkę, wypeł-
nić wannę po brzegi wodą z aromatyczną 
lawendą, a przed zaśnięciem praktykować 
medytację lub wdzięczność.

To, czy coś jest rytuałem czy nawykiem (lub 
rutyną), zależy od tego, jaką wagę przykła-
damy do czynności. O zwykłych czynno-
ściach można powiedzieć z patosem. Rytu-
ał to nie jest tylko regularnie ponawiana 

Budzik zawsze wibruje o szóstej 
rano. Trzy minuty później stoję 

przed ekspresem do kawy. 
Podłączam urządzenie do sieci. 
Migające kontrolki sygnalizują 
gotowość do pracy. Po omacku 
wkładam kapsułkę do ekspresu. 
Zawsze ten sam model – lungo. 
Podkładam filiżankę i naciskam 

guzik. Po chwili naczynie 
wypełnia się kawą. Tymczasem 

moja znajoma Agnies we 
wschodniej Afryce…

dła, na podłodze rozrzucają kwiaty oraz 
aromatyczne trawy. Dekoracja ma znacze-
nie symboliczne – stanowi ochronę przed 
złymi duchami. Cała kawowa uroczystość 
rozpoczyna się od mycia zielonych ziaren. 
Razem z wodą umieszcza się je w kociołku 
i lekko podgrzewa. Następnie oczyszczone 
ziarna, pozostawione w tym samym na-
czyniu, praży się nad paleniskiem, dodając 
rozgrzewające przyprawy – goździki, karda-
mon i cynamon. Później ziarna są mielone 
i gotowane w glinianym garnku z wodą. 

Kolejnym etapem kawowej uroczystości jest 
rozdrabnianie ziaren. Rozciera się je ręcznie 
przy użyciu tłuczka i moździerza. Zmielone 
ziarna wsypuje się do gorącej wody, gotowa-
nej przez kilka minut. Po kilkakrotnym przece-
dzeniu powstaje kawa parzona po etiopsku. 
W niewielkich ceramicznych naczyniach bez 
uchwytów umieszczany jest cukier. Zalewa 
się go naparem z wysokości około trzydziestu 
centymetrów w taki sposób, by dokładnie 
napełnić wszystkie naczynia. Do kawowego 
naparu dodaje się sól, masło lub miód. 
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Belgijska firma

Aaxe Titres-Services
z 17-letnim doświadczeniem
zatrudni osoby do sprzątania
(z własnymi godzinami lub bez)

Zapewniamy :

• Konkurencyjne wynagrodzenie na czas !

• Miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę.

• Bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy.

• Bon o wartości 35 euro na koniec roku.

• Eko czeki oraz upominki świąteczne.

• Premię na koniec roku.

• Świadczenia socjalne:  

(emerytalne, płatny urlop wychowawczy / edukacyjny, itd.)

• Ubezpieczenie w razie wypadku w miejscu pracy  

i w drodze do pracy.

• Smartfon do użytku zawodowego.

• Praktyczną odzież roboczą.

• Pracę podczas nieobecności klienta.

• Szkolenia zawodowe oraz kurs francuskiego.

• Maksymalny ustawowy zwrot za transport.

• Zwrot za czas podróży między klientami.

• Pomagamy w sprawach administracyjnych 

(zeznanie podatkowe, ubezpieczenie, bank, itd ).

• Współpracujemy ze związkami zawodowymi.

www.aaxe.be       & 02 770 70 68         titres-services@aaxe.be

Square Montgomery
Avenue de Tervueren 124,
1150 Bruxelles
Tel : 02 770 70 68
Krystyna: 04 96 30 24 68
Agnieszka: 04 99 05 17 46
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Boulevard du Jubilé 27,
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Tel: 02 420 33 50
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sobota: 9h00 - 13h00

Woluwe-Duc
Rue du Duc 4,
1150 Bruxelles
Tel: 02 762 60 94
Jolanta: 04 95 25 99 84

Uccle-St.Gilles-Ixelles
Rue Vanderkindere 205,
1180 Uccle
Tel: 02 344 44 71
Aneta: 04 90 44 78 00

Diegem
Pegasuslaan 5/1,
1831 Diegem
Paulina: 04 86 20 84 40
środa 8h00 - 16h00

Nasze biura :

Serdecznie zapraszamy 
do współpracy !



czynność. To czynność o szczególnym 
znaczeniu. Niektóre z rytuałów wcale nie 
wydają się przesadnie baśniowe, oszała-
miające czy egzotyczne. Co więc odróżnia 
je od nawyków? Intencja! Rytuał wymaga 
zaangażowania. Skupienia uwagi. Świado-
mości. Kontemplacji.

„Rytuał” z języka łacińskiego oznacza ob-
rządek. Pewnie dlatego instynktownie 
kojarzony jest z aspektem religijnym albo 
szamańskim. I faktycznie takie ma korze-
nie. Niegdyś związany był wyłącznie z ce-
remoniami w metafi zycznym świecie tabu 
i świętej sferze sacrum.

„Leksykon kultury religijnej w Polsce” 
okreś la rytuał jako „wsparcie obyczaju 
i zwyczaju. Składają  się  nań  opisy (histo-
rycznie zmienne) gestó w, słó w, rekwizy-
tó w, któ re nadają  normalnej czynnoś ci 
czy zachowaniu sens symbolu albo znaku 
komunikują cego waż noś ć  i powagę  sytu-
acji”. Z czasem został sprowadzony na zie-
mię, do świeckiej sfery profanum. W skład 
poję cia sacrum wchodzą m.in. wierzenia 
religijne i przedmioty o najwię kszej war-
toś ci, a sfera profanum koncentruje się  na 
elemencie jednostkowym. Bez względu na 
charakter rytuał jest powtarzalną czynno-
ścią nacechowaną symbolicznie i powiąza-
ną z aktem celebrowania.

Dzisiaj, wobec potrzeb współczesnego czło-
wieka, rytuały można podzielić na wiele 
kategorii. Choćby religijne (przyjmowanie 
sakramentów, Adwent, Boż e Narodzenie, 
Wielki Post, Wielkanoc, Boż e Ciało, odpust 
parafialny, Wszystkich Ś wię tych i Dzień  
Zaduszny, ale także lany poniedziałek czy 
ubieranie choinki), cywilne (pochody, 
rocznice, cykliczne wydarzenia sportowe), 
rodzinne (niedzielne obiady, imieniny cioci, 
Dzień Mamy, fetowanie urodzin) czy ciele-
sne, które promuje współczesna kultura 
konsumpcyjna. Bogactwo i ró ż norodnoś ć  
rytuałó w, a także wieloś ć  uję ć  naukowych 
i typologii ś wiadczą  o tym, jak waż ne jest 
to poję cie. Człowiek od chwili narodzin aż  
do ś mierci nieprzerwanie jest uczestnikiem 
wydarzeń  o charakterze rytualnym, co po-
zwala mu odnaleź ć  się  w otaczają cym go 
ś wiecie. To świadczy o duż ym zapotrzebo-
waniu człowieka na uporzą dkowanie rze-
czywistoś ci, w jakiej istnieje. 

Benjamin Franklin każdego ranka 
zrzucał z siebie piżamę i przez go-
dzinę, nago, pisał. W ten sposób 
„odświeżał” umysł na rześkim po-
wietrzu. Beethoven wstawał o świ-
cie i precyzyjnie odliczał sześćdzie-
siąt ziaren kawy, aby przygotować 
swoją perfekcyjną jutrzenkową 
esencję. Fryderyk Schiller, autor 
ponadczasowej „Ody do radości”, 
tworzył wyłącznie, gdy czuł zapach 
gnijących jabłek, które skrzętnie 
przechowywał w szufladzie. Mar-
tha Freud, żona Zygmunta, każde-
go dnia nakładała mężowi pastę na 
szczotkę do zębów, by zaoszczędzić 
mu czasu. Marcel Proust, autor po-
wieści „W poszukiwaniu stracone-
go czasu”, wstawał pomiędzy pięt-
nastą a osiemnastą, palił opium, 
by złagodzić astmę, a następnie 
zamawiał przez telefon croissanta 
i kawę. Przed walką bokserzy wy-
chodzą na ring przy wtórze wybra-
nej przez siebie muzyki. Cristiano 
Ronaldo na boisko zawsze wchodzi 
prawą nogą. LeBron James, ame-
rykański koszykarz grający w Los 
Angeles Lakers, przed meczem 
wykonuje charakterystyczny ruch 
z talkiem na dłoniach. 

Dawniej rytuałami nazywano ceremoniały 
lub symboliczne wydarzenia, które miały 
pomóc osiągnąć jakiś cel. Dziś są one obec-
ne w życiu codziennym. Choć rzadko czer-
pią ze źródeł, są pewnego rodzaju obrzę-
dem. Czymś ważnym dla danej osoby.

Po pierwsze, rytuały odmierzają czas, orga-
nizując życie. Określają nasze fazy życiowe 
(pierwszy dzień w szkole, odbiór dyplomu, 
awans zawodowy, narodziny dziecka). Po 
drugie ‒ socjalizują. Mobilizują do aktyw-
ności, do interakcji z innymi. To pogłębia 
poczucie bezpieczeństwa i przynależności. 
Po trzecie – rytuały wartościują, czyli usta-
nawiają autorytety. Nakreślają coś zasadni-
czego, do czego odnosimy się z estymą.

Każdy rytuał ma znaczenie i gra ważną rolę. 
Bez względu na to, czy to poranna kawa 
z partnerem, niedzielny obiad z rodzicami 
czy wspólne kolędowanie przy wigilijnym 
stole. Rytuały uwznioślają życie. Pomaga-
ją docenić i poczuć radość choćby z pro-
stych czynności. Mogą przywracać spokój 
ducha i łączyć ze światem zewnętrznym. 
Zastanów się nad rytuałami, które możesz 
praktykować sam i nad tymi, które chciał-
byś praktykować z innymi. Nie trzeba wie-
szać pęczka szałwii ani dzwonka Koshi, by 
stworzyć odpowiednią atmosferę. Każda 
czynność może stać się rytuałem, jeśli to 
my sami nadamy jej taką rangę, przypisze-
my szczególną wartość.

Współcześnie rozumiany rytuał nadal ma 
w sobie coś z mistyki i daje poczucie ta-
jemniczego dopełnienia. Opiera się na 
osobistych odczuciach i znakach. Polega 
na indywidualnym przeżywaniu i wyzwala 
wyjątkowo pozytywne emocje. Czy napraw-
dę warto aż tak celebrować picie kawy jak 
Agnies z E� opii? Spróbujmy.

Sylwia Znyk
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Przyjdź  do nas, sprawdź ,  przekonaj się!

Czekamy na Ciebie w naszym biurze!

Serdecznie zapraszamy do wspó łpracy z naszym biurem!  

W naszej f irmie traktujemy pracowników wyjątkowo!
 

Zapewniamy :  

T i t res-Serv ices  
          D ienstencheques  

Rzetelną ,  doświadczoną  i  zaufaną  obs ługę  kadrową  i  
administracyjną  
Wszelkie świadczenia socjalne 
Zwrot kosztów transportu
Bony żywnościowe od 1-go dnia pracy
Moż l iwość  odbioru czeków od pracownika 
poza godzinami pracy biurapoza godzinami pracy biura  

Avenue de Busleyden 20
1020 Bruxel les
info@forevercleants.com  

0493/54.56.56 

02/377.77.25 

BUNIA Barbara
                   



PAŃSTWO DOBROBYTU
W  założeniach  i  ulotkach  promujących 
program  cele  były  jasne.  Najważniej-
szy:  powrócić  jak  najszybciej  na  ścieżkę 
wzrostu gospodarczego. Aby to osiągnąć, 
opracowano  całą  litanię  zmian  w  syste-
mie podatkowym i rozliczeniowym. Kolej-
ny cel: podnieść poziom życia przeciętne-
go  obywatela. W  konkretach:  usprawnić 
system  medyczny,  wesprzeć  młodych 
rodziców, wyposażyć rodziny w mieszka-
nia,  dofinansować  emerytów,  zreorgani-
zować  system  edukacji,  transformować 
systemy energetyczne… Wszystko  to ma 
się  sprowadzać  do  lepszej  codzienności 
większości z nas, a także do wyrównania 
podziałów  klasowych  w  społeczeństwie 
i do umożliwienia powszechnego dostępu 
do podstawowych świadczeń i usług. Aby 
ów dobrobyt osiągnąć, Polski Ład powoła 
nowe  agendy  rządowe,  których  rozlicze-
nia  będą  poza  szeroką  pojętą  kontrolą 
(zapowiadane  nowe  fundusze  miałyby 
być związane m.in. ze sportem, edukacją, 
ekologią,  szpitalami,  instytucją  rodziny, 
patriotyzmem,  rolnikami,  najmem,  mło-
dzieżą  itd.).  W  ulotce  propagandowej 
nowe  pomysły  brzmią  niezwykle  zachę-
cająco, w praktyce wydają się realizować 
nacjonalistyczną wizję państwa kontrolu-
jącego połączoną z komunistycznym roz-
dawnictwem,  którego  nie  będą  normo-
wały jasne i logiczne przepisy.

REWOLUCJA PODATKOWA
Największe  zmiany  system  wprowadził 
jednak od 1 stycznia 2022 r. To wtedy zmie-
niły  się  progi  podatkowe,  weszły  zmiany 
w  opodatkowaniu  dochodów,  a  zwykły 
człowiek  z  lekkim  niepokojem  oczekiwał 
swojej  pierwszej  wypłaty  po  tych  działa-
niach. Najważniejsze usprawnienie na plus 
to  podniesienie  blisko  dziesięciokrotnie 
kwoty wolnej od podatku, co jest ogromną 
korzyścią  dla  wielu  osób,  jednakże…  po-
winno było zostać wprowadzone  już wie-
le lat temu. Kolejną – podniesienie kwoty 
drugiego progu podatkowego (co też było 
oczekiwane już od kilku  lat).  Inne zmiany, 
jak np. wysokości  składki  zdrowotnej,  już 
nie  są  tak  jednoznacznie  pozytywne,  bo 
uderzą  najbardziej  w  samozatrudnionych 
i  małych  przedsiębiorców.  Najwięcej  zy-
skają  etatowi  pracownicy,  których  mie-
sięczna  wypłata  nie  przekracza  5700  zł 
brutto  (oczywiście  największe  „dotacje” 
odczują  zarabiający  minimalną  krajową), 
natomiast najwięcej stracą zarabiający po-
wyżej  12  800  zł  brutto.  Tych  „pomiędzy” 
zarobkowymi widełkami Polski Ład nie po-
winien zanadto dotknąć finansowo.

ZDEMOTYWOWANA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Program ten jest bez wątpienia odpowie-
dzią na potrzeby najbiedniejszych, bo do 
ich  kieszeni  trafią  pieniądze  odebrane 
najbogatszym. To zagranie to nic  innego 
jak  budowanie  elektoratu,  charaktery-
styczne  dla  okresów  przedwyborczych, 

występujące w  bardzo wielu  państwach 
świata  –  od  stuleci  objawiające  się  pod 
różnymi  postaciami.  Tymczasem planów 
na  ożywienie  przedsiębiorczości  w  Pol-
skim Ładzie nie widać. Faktem jest, że pie-
niądze podarowane najsłabiej  zarabiają-
cym zostaną przeznaczone w większości 
na  konsumpcję, w  związku  z  czym będą 
w obrocie, a nie na  lokatach oszczędno-
ściowych.  Na  samo  pobudzenie  gospo-
darcze  jednak zabraknie  funduszy, a de-
motywujące zasady uderzające w małych 
przedsiębiorców  i  samozatrudnionych 
raczej nie będą zachęcały do otwierania 
własnej działalności. Nie mówiąc już o ja-
kichkolwiek  programach  zachęcających 
do zakładania własnych firm.

W CHAOSIE
Niestety,  na  pozytywną  lub  negatywną 
ocenę Polskiego Ładu przyjdzie nam jesz-
cze długo poczekać. Jak na razie bowiem 
z każdej strony wychodzą braki tego sys-
temu,  błędy  w  podstawach  jego  plano-
wania, luki prawne, które mnożą proble-
my  nie  tylko  dla  przeciętnej  księgowej, 
ale  i  tęgich  głów  zasiadających w  struk-
turach  finansowych.  Podstawowe  zało-
żenia, że zabierzemy najbogatszym i od-
damy najbiedniejszym, już działają, choć 
nie  do  końca według  klarownych  zasad. 
Wiele osób szuka furtek prawnych, by nie 
stracić na Polskim Ładzie. Tracą też poka-
zowo stanowiska ci,  którzy za  ten chaos 
organizacyjny odpowiadają – a raczej ci, 
których  wytypowano  na  kozły  ofiarne. 
Tak  duży  program  społeczno-gospodar-
czy powinien być opracowywany latami, 
z uwzględnieniem wielu  zmiennych oraz 
przede  wszystkim  z  nastawieniem  na 
rozwój  gospodarczy.  Tymczasem wydaje 
się,  że  był  napisany  na  szybko,  na  kola-
nie, a autorzy przede wszystkim mieli na 
uwadze cele marketingowe.

Ewelina Wolna-Olczak

(nie)
Od  wielu  miesięcy  w  Polsce  planowano  wdrożenie  nowego  systemu 
społeczno-gospodarczego  –  Polskiego  Ładu.  Uznawany  przez  autorów 
za wielką szansę dla polskiej przedsiębiorczości  i dla klasy średniej, dla 
przeciętnego Polaka okazał się jednak wielką niewiadomą. Mimo że dzia-
ła już na tyle długo, by można go było choć trochę ocenić, nadal niestety 
tą niewiadomą pozostaje. 
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Kiedyś przeczytałam, że jesteśmy zakład-
nikami własnych nawyków ubraniowych. 
W szkole kuliśmy na blachę tabliczkę mno-
żenia i zasady ortografi i, a nikt słowem nie 
wspomniał o zarządzaniu własnym wize-
runkiem czy o komunikatach, jakie wysy-
łają nasze ciuchy. A nasze ubrania mówią 
za nas, jeszcze zanim zdecydujemy się ode-
zwać. Rozejrzyj się po autobusie, tramwaju, 
wagonie metra. Policz, ile osób zdecydowa-
ło się na wybór czarnych i burych ubrań. Za-
łożę się, że zdecydowana większość. Może 
sam też jesteś w tej grupie? 

Psychologia to bardzo rozległe podwórko. 
Obrazuje i rozszyfrowuje mechanizmy za-
chodzące w różnych sferach naszego życia. 
Psychologia kliniczna, zdrowia, biznesu, or-

ganizacji i pracy, dziecka i rodziny. Do tego 
pakietu coraz częściej dokłada się kolejne 
kategorie, powstające w wyniku rodzących 
się potrzeb współczesnego człowieka. W taki 
sposób zrodziła się nowa specjalizacja – psy-
chologia mody. I choć to działka dopiero na 
dorobku, zdaje się mieć ogromny potencjał. 

Naukowcy przeprowadzili liczne badania, 
z których wynika, że ten sam człowiek, 
ubrany w różne odzienia wierzchnie (np. 
komfortowy strój sportowy, szyty na miarę 
garnitur lub modne młodzieżowe wdzian-
ko), wywołuje zupełnie inne reakcje osób, 
z którymi się spotyka. Co istotne, reakcje 
badanych nie były związane z oceną atrak-
cyjności fi zycznej. Wynikały z przypisania 
danej osobie konkretnych cech charakteru. 
I tak mężczyzna w pierwszorzędnie skrojo-

nym garniturze był odbierany jako osoba 
wiarygodna i kompetentna, a gdy wystyli-
zował się na Kurta Cobaina, świętej pamięci 
wokalistę Nirvany (niedbało narzucony luź-
ny sweter i trampki), z miejsca przypinano 
mu łatkę niebieskiego ptaka i bumelanta. 
Mimo że opiniodawcy nie mieli żadnej 
wiedzy na temat faktycznych walorów 
osobowości tego człowieka. Ani na temat 
zawodu, który wykonuje. Nie jestem za-
skoczona. Ubrania wywołujące skojarzenia 
mają supermoce. Przy pierwszym kontak-
cie zdecydowanie lepiej odbieram lekarza 
w śnieżnobiałym kitlu i ze stetoskopem na 
szyi niż takiego, który o powierzchowność 
nie dba albo podkreśla swoim niewymuszo-
nym stylem, że dress code ma w nosie. Bo 
wiedzę o jego kwalifi kacjach i skuteczności 
zdobywam znacznie później.

siadłam do autobusu li-
nii 38. Trasa Héros – Gare 
Centrale. Bite 50 minut, 
uwzględniając korki i mani-
festacje przy placu Luxem-
bourg. Niestraszna mi była 
nużąca droga;  miałam 
nadrobić zaległe podcasty. 
Jednak mój plan spalił na 
panewce. Słuchawki odmó-
wiły posłuszeństwa. Znacie 
to? Człowiek zostaje sam jak 
kołek. I wtem, rozejrzawszy 
się po współpasażerach, po-
myślałam z trwogą: czy je-
dziemy na pogrzeb?

W latach siedemdziesiątych w Ameryce 
ukuto termin power dressing na strój, któ-
rego noszenie sprawia, że czujemy się silni 
i pewni siebie. Taki styl nie jest przeznaczo-
ny tylko dla osób zajmujących stanowiska 
kierownicze. Biorąc udział w rozmowie 
kwalifi kacyjnej lub ubiegając się o awans, 
warto podejrzeć, jak noszą się liderzy 
branży. Niby szata nie zdobi człowieka, ale 
bez wątpienia jest wyznacznikiem pozycji 
w środowisku. Mało tego, rodzaj i styl ubra-
nia, który ma się na sobie, nie tylko wywie-
ra określone wrażenie na innych. Wpływa 
również na noszącą je osobę! Nasza garde-
roba może pobudzać (lub hamować!) pro-
dukcję hormonu szczęścia. Bo podświado-
mość dostraja się do tego, jak wyglądamy.

Dopamina to organiczny związek chemicz-
ny, który pełni wiele różnych funkcji w or-
ganizmie człowieka. Oddziałuje między in-
nymi na ciśnienie tętnicze krwi, regulację 
napięcia mięśniowego czy pracę gruczołów 
endokrynnych. Odpowiada także za odczu-
wanie emocji – za energię, samopoczucie, 
motywację do działania, pożądanie, pra-
gnienie. Ze względu na rolę, jaką odgrywa 
w regulacji nastroju, nazywana jest hormo-
nem szczęścia. Podwyższona ilość tego neu-
roprzekaźnika jest odczuwana jako przy-
jemność, pobudzenie, satysfakcja, błogość. 
A co się dzieje, jeśli mamy jego deficyt? 
Niski poziom redukuje motywację i przydu-
sza entuzjazm. Wyrzut dopaminy powodują 
między innymi substancje psychoaktywne 
– alkohol, nikotyna, kannabinoidy, kokaina 
czy amfetamina. Dobra wiadomość jest 
taka, że istnieje legalny (i bezpieczny) śro-
dek, który poprawi ci nastrój. I teraz bomba 
– masz go w swojej szafi e!

Całkiem niedawno pojawiła się nowa 
koncepcja psychologiczno-modowa – do-
pamine dressing. To sposób na walkę 
z obniżonym humorem. Ubieraj się tak, aby 
poprawić sobie nastrój. Garderoba w roli 

głównej. Carolyn Mair, psycholożka i au-
torka książki „The Psychology of Fashion”, 
wskazuje, że wszystkie organoleptyczne 
aspekty odzieży oddziałujące na zmysły 
mają wpływ nie tylko na to, w jaki sposób 
postrzegają nas inni, ale także (a właściwie 
przede wszystkim!) na to, jak odbieramy 
siebie samych. Poprzez słuch (szelest ta� y, 
stukot obcasów na chodniku), dotyk (fak-
tura ha� ów czy rzeźbiarskich drapowań), 
węch (zapach naturalnej skóry) i wzrok 
(natężenie kolorystyczne ubrań, kombina-
cje printów) stwarzamy autoportret.

Przyjęło się, że czarne się nie brudzi, więc 
mama nie marudzi. I że czarny wyszczu-
pla. I że jest uniwersalny. I pasuje każde-
mu. Fakt, ciemny zdecydowanie kamufl uje 
wszelkie mankamenty fi gury, ale przy tym 
ukrywa człowieka. Z czarnym zlewamy się 
w jedną plamę. Nie trzeba kończyć kursu 
analizy kolorystycznej, by zauważyć, że 
kolor ten wbrew pozorom pasuje nielicz-
nym. Jak żaden inny wydobywa wszelkie-
go rodzaju niedoskonałości twarzy – pod-
puchnięte oczy, sińce, pęknięte naczynka, 
zmarszczki, odciśnięty na poliku ślad po 
poduszce. Gdy cała stylizacja jest czarna, 
przytłacza sylwetkę i postarza cerę, nada-
jąc jej ziemisty odcień.

Kolor to potężne narzędzie. Czerwony wy-
zwala adrenalinę – miłość, namiętność, 
pożądanie, ale i agresję. Niebieski to ko-
lor pokoju, prawdy, zaufania, duchowości. 
Według statystyk najczęściej wskazujemy 
go jako ulubiony. Żółty to radość, cie-
pło, słońce, ale w dużej dawce wywołuje 
uczucie napięcia i nerwowość. Zielony – 
wiadomo. Równowaga, harmonia, natu-
ra. Obecność roślin i zieleni w szpitalach 
przyspiesza gojenie się ran pacjentów, 
zmniejsza poziom stresu i zużycia środ-
ków przeciwbólowych. Teoria teorią, ale 
psychologia kolorów wyjaśnia, że każda 
barwa emocjonalnie oddziałuje na czło-
wieka, z tym że jest kwes� ą indywidualną. 
Związaną z doświadczeniem, instynktem 
oraz skojarzeniami. Nie da się uszczęśliwić 
wszystkich, wtłaczając w jeden schemat. 

Żywe kolory generalnie pobudzają mózg 
do produkcji hormonu szczęścia. Nasycona 
fuksja, sorbet cytrynowy, neonowa limon-
ka, wściekły róż. Wybieraj jednak takie bar-
wy, które będą miały pozytywny wpływ na 
twój ogólny nastrój. Gdy zabawa kolorami 
przyprawia cię o ból głowy, a w pstrokatych 
stylizacjach czujesz się jak Wielki Ptak z Uli-
cy Sezamkowej, nie skreślaj z miejsca prze-
słania dopamine dressing. Rozwiązaniem 
dla mniej odważnych są barwne akcesoria 
– apaszki, szale, czapki, berety, torby czy 
buty. Jeśli kręcą cię skarpetki z nadrukiem 
bananów lub bluza z wizerunkiem bohatera 
ulubionego horroru – nie opieraj się. Zwróć 
uwagę na różne mikrotrendy, w tym wzo-
ry. Masz ochotę połączyć kropki z kratką, 
a kwiaty ze wzorami grafi cznymi? Śmiało, 
nie czekaj! To dobra zabawa, która także za-
gwarantuje ci kapitalny nastrój. Dopamine 
dressing kładzie nacisk na indywidualizm.

No dobrze, jeden kolor magii nie zdziała. 
Nie zapomnij, aby zawsze ubierać się zgod-
nie z własnym stylem i gustem. Odpowiedz 
sobie na kilka ważnych pytań. Co wywołu-
je u ciebie uśmiech? Bo może na czerwień 
reagujesz jak byk na płachtę. W jakich 
stylizacjach czujesz się najlepiej? Bo może 
w mięciuchnych, dzianinowych sweterkach 
tracisz rezon na spotkaniach z zespołem fi r-
mowym. Jakie jest twoje ulubione ubranie 
w szafi e? Jedna ze stylistek, by dodać sobie 
energii i poprawić humor, nosi po domu 
stroje… wakacyjne. Te, które zabiera zwy-
kle na plażę. A zwłaszcza tę jedną konkret-
ną sukienkę na lato. Przewietrz garderobę, 
aby znaleźć wspólny mianownik w swoich 
codziennych stylizacjach. Bo do konfekcyj-
nego opatrunku dopaminowego trzeba po-
dejść praktycznie. Z głową i z sercem.

Wiem, pogoda nie nastraja do modowych 
szaleństw. Jednak odwiedź jakiś dobry sklep 
odzieżowy i obejrzyj oferowaną tam kolek-
cję. Nie, nie musisz nic kupować. Wystarczy, 
że przymierzysz przynajmniej trzy różne rze-
czy. Trzy różne kolory, trzy różne fasony, trzy 
różne faktury. Dokładnie obejrzyj się w lu-
strze. I jak wyglądasz? A przede wszystkim 
– jak się czujesz? Moda stosowana z intencją 
może być potężną, wywierającą wpływ na 
życie praktyką. Psst… ciuchy to całkiem le-
galne narkotyki, które mogą cię uszczęśliwić.

Sylwia Znyk

torka książki „The Psychology of Fashion”, 

ganizacji i pracy, dziecka i rodziny. Do tego 

kołek. I wtem, rozejrzawszy 
się po współpasażerach, po-
myślałam z trwogą: czy je-
dziemy na pogrzeb?
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Kiedyś przeczytałam, że jesteśmy zakład-
nikami własnych nawyków ubraniowych. 
W szkole kuliśmy na blachę tabliczkę mno-
żenia i zasady ortografi i, a nikt słowem nie 
wspomniał o zarządzaniu własnym wize-
runkiem czy o komunikatach, jakie wysy-
łają nasze ciuchy. A nasze ubrania mówią 
za nas, jeszcze zanim zdecydujemy się ode-
zwać. Rozejrzyj się po autobusie, tramwaju, 
wagonie metra. Policz, ile osób zdecydowa-
ło się na wybór czarnych i burych ubrań. Za-
łożę się, że zdecydowana większość. Może 
sam też jesteś w tej grupie? 

Psychologia to bardzo rozległe podwórko. 
Obrazuje i rozszyfrowuje mechanizmy za-
chodzące w różnych sferach naszego życia. 
Psychologia kliniczna, zdrowia, biznesu, or-

ganizacji i pracy, dziecka i rodziny. Do tego 
pakietu coraz częściej dokłada się kolejne 
kategorie, powstające w wyniku rodzących 
się potrzeb współczesnego człowieka. W taki 
sposób zrodziła się nowa specjalizacja – psy-
chologia mody. I choć to działka dopiero na 
dorobku, zdaje się mieć ogromny potencjał. 

Naukowcy przeprowadzili liczne badania, 
z których wynika, że ten sam człowiek, 
ubrany w różne odzienia wierzchnie (np. 
komfortowy strój sportowy, szyty na miarę 
garnitur lub modne młodzieżowe wdzian-
ko), wywołuje zupełnie inne reakcje osób, 
z którymi się spotyka. Co istotne, reakcje 
badanych nie były związane z oceną atrak-
cyjności fi zycznej. Wynikały z przypisania 
danej osobie konkretnych cech charakteru. 
I tak mężczyzna w pierwszorzędnie skrojo-

nym garniturze był odbierany jako osoba 
wiarygodna i kompetentna, a gdy wystyli-
zował się na Kurta Cobaina, świętej pamięci 
wokalistę Nirvany (niedbało narzucony luź-
ny sweter i trampki), z miejsca przypinano 
mu łatkę niebieskiego ptaka i bumelanta. 
Mimo że opiniodawcy nie mieli żadnej 
wiedzy na temat faktycznych walorów 
osobowości tego człowieka. Ani na temat 
zawodu, który wykonuje. Nie jestem za-
skoczona. Ubrania wywołujące skojarzenia 
mają supermoce. Przy pierwszym kontak-
cie zdecydowanie lepiej odbieram lekarza 
w śnieżnobiałym kitlu i ze stetoskopem na 
szyi niż takiego, który o powierzchowność 
nie dba albo podkreśla swoim niewymuszo-
nym stylem, że dress code ma w nosie. Bo 
wiedzę o jego kwalifi kacjach i skuteczności 
zdobywam znacznie później.

siadłam do autobusu li-
nii 38. Trasa Héros – Gare 
Centrale. Bite 50 minut, 
uwzględniając korki i mani-
festacje przy placu Luxem-
bourg. Niestraszna mi była 
nużąca droga;  miałam 
nadrobić zaległe podcasty. 
Jednak mój plan spalił na 
panewce. Słuchawki odmó-
wiły posłuszeństwa. Znacie 
to? Człowiek zostaje sam jak 
kołek. I wtem, rozejrzawszy 
się po współpasażerach, po-
myślałam z trwogą: czy je-
dziemy na pogrzeb?

W latach siedemdziesiątych w Ameryce 
ukuto termin power dressing na strój, któ-
rego noszenie sprawia, że czujemy się silni 
i pewni siebie. Taki styl nie jest przeznaczo-
ny tylko dla osób zajmujących stanowiska 
kierownicze. Biorąc udział w rozmowie 
kwalifi kacyjnej lub ubiegając się o awans, 
warto podejrzeć, jak noszą się liderzy 
branży. Niby szata nie zdobi człowieka, ale 
bez wątpienia jest wyznacznikiem pozycji 
w środowisku. Mało tego, rodzaj i styl ubra-
nia, który ma się na sobie, nie tylko wywie-
ra określone wrażenie na innych. Wpływa 
również na noszącą je osobę! Nasza garde-
roba może pobudzać (lub hamować!) pro-
dukcję hormonu szczęścia. Bo podświado-
mość dostraja się do tego, jak wyglądamy.

Dopamina to organiczny związek chemicz-
ny, który pełni wiele różnych funkcji w or-
ganizmie człowieka. Oddziałuje między in-
nymi na ciśnienie tętnicze krwi, regulację 
napięcia mięśniowego czy pracę gruczołów 
endokrynnych. Odpowiada także za odczu-
wanie emocji – za energię, samopoczucie, 
motywację do działania, pożądanie, pra-
gnienie. Ze względu na rolę, jaką odgrywa 
w regulacji nastroju, nazywana jest hormo-
nem szczęścia. Podwyższona ilość tego neu-
roprzekaźnika jest odczuwana jako przy-
jemność, pobudzenie, satysfakcja, błogość. 
A co się dzieje, jeśli mamy jego deficyt? 
Niski poziom redukuje motywację i przydu-
sza entuzjazm. Wyrzut dopaminy powodują 
między innymi substancje psychoaktywne 
– alkohol, nikotyna, kannabinoidy, kokaina 
czy amfetamina. Dobra wiadomość jest 
taka, że istnieje legalny (i bezpieczny) śro-
dek, który poprawi ci nastrój. I teraz bomba 
– masz go w swojej szafi e!

Całkiem niedawno pojawiła się nowa 
koncepcja psychologiczno-modowa – do-
pamine dressing. To sposób na walkę 
z obniżonym humorem. Ubieraj się tak, aby 
poprawić sobie nastrój. Garderoba w roli 

głównej. Carolyn Mair, psycholożka i au-
torka książki „The Psychology of Fashion”, 
wskazuje, że wszystkie organoleptyczne 
aspekty odzieży oddziałujące na zmysły 
mają wpływ nie tylko na to, w jaki sposób 
postrzegają nas inni, ale także (a właściwie 
przede wszystkim!) na to, jak odbieramy 
siebie samych. Poprzez słuch (szelest ta� y, 
stukot obcasów na chodniku), dotyk (fak-
tura ha� ów czy rzeźbiarskich drapowań), 
węch (zapach naturalnej skóry) i wzrok 
(natężenie kolorystyczne ubrań, kombina-
cje printów) stwarzamy autoportret.

Przyjęło się, że czarne się nie brudzi, więc 
mama nie marudzi. I że czarny wyszczu-
pla. I że jest uniwersalny. I pasuje każde-
mu. Fakt, ciemny zdecydowanie kamufl uje 
wszelkie mankamenty fi gury, ale przy tym 
ukrywa człowieka. Z czarnym zlewamy się 
w jedną plamę. Nie trzeba kończyć kursu 
analizy kolorystycznej, by zauważyć, że 
kolor ten wbrew pozorom pasuje nielicz-
nym. Jak żaden inny wydobywa wszelkie-
go rodzaju niedoskonałości twarzy – pod-
puchnięte oczy, sińce, pęknięte naczynka, 
zmarszczki, odciśnięty na poliku ślad po 
poduszce. Gdy cała stylizacja jest czarna, 
przytłacza sylwetkę i postarza cerę, nada-
jąc jej ziemisty odcień.

Kolor to potężne narzędzie. Czerwony wy-
zwala adrenalinę – miłość, namiętność, 
pożądanie, ale i agresję. Niebieski to ko-
lor pokoju, prawdy, zaufania, duchowości. 
Według statystyk najczęściej wskazujemy 
go jako ulubiony. Żółty to radość, cie-
pło, słońce, ale w dużej dawce wywołuje 
uczucie napięcia i nerwowość. Zielony – 
wiadomo. Równowaga, harmonia, natu-
ra. Obecność roślin i zieleni w szpitalach 
przyspiesza gojenie się ran pacjentów, 
zmniejsza poziom stresu i zużycia środ-
ków przeciwbólowych. Teoria teorią, ale 
psychologia kolorów wyjaśnia, że każda 
barwa emocjonalnie oddziałuje na czło-
wieka, z tym że jest kwes� ą indywidualną. 
Związaną z doświadczeniem, instynktem 
oraz skojarzeniami. Nie da się uszczęśliwić 
wszystkich, wtłaczając w jeden schemat. 

Żywe kolory generalnie pobudzają mózg 
do produkcji hormonu szczęścia. Nasycona 
fuksja, sorbet cytrynowy, neonowa limon-
ka, wściekły róż. Wybieraj jednak takie bar-
wy, które będą miały pozytywny wpływ na 
twój ogólny nastrój. Gdy zabawa kolorami 
przyprawia cię o ból głowy, a w pstrokatych 
stylizacjach czujesz się jak Wielki Ptak z Uli-
cy Sezamkowej, nie skreślaj z miejsca prze-
słania dopamine dressing. Rozwiązaniem 
dla mniej odważnych są barwne akcesoria 
– apaszki, szale, czapki, berety, torby czy 
buty. Jeśli kręcą cię skarpetki z nadrukiem 
bananów lub bluza z wizerunkiem bohatera 
ulubionego horroru – nie opieraj się. Zwróć 
uwagę na różne mikrotrendy, w tym wzo-
ry. Masz ochotę połączyć kropki z kratką, 
a kwiaty ze wzorami grafi cznymi? Śmiało, 
nie czekaj! To dobra zabawa, która także za-
gwarantuje ci kapitalny nastrój. Dopamine 
dressing kładzie nacisk na indywidualizm.

No dobrze, jeden kolor magii nie zdziała. 
Nie zapomnij, aby zawsze ubierać się zgod-
nie z własnym stylem i gustem. Odpowiedz 
sobie na kilka ważnych pytań. Co wywołu-
je u ciebie uśmiech? Bo może na czerwień 
reagujesz jak byk na płachtę. W jakich 
stylizacjach czujesz się najlepiej? Bo może 
w mięciuchnych, dzianinowych sweterkach 
tracisz rezon na spotkaniach z zespołem fi r-
mowym. Jakie jest twoje ulubione ubranie 
w szafi e? Jedna ze stylistek, by dodać sobie 
energii i poprawić humor, nosi po domu 
stroje… wakacyjne. Te, które zabiera zwy-
kle na plażę. A zwłaszcza tę jedną konkret-
ną sukienkę na lato. Przewietrz garderobę, 
aby znaleźć wspólny mianownik w swoich 
codziennych stylizacjach. Bo do konfekcyj-
nego opatrunku dopaminowego trzeba po-
dejść praktycznie. Z głową i z sercem.

Wiem, pogoda nie nastraja do modowych 
szaleństw. Jednak odwiedź jakiś dobry sklep 
odzieżowy i obejrzyj oferowaną tam kolek-
cję. Nie, nie musisz nic kupować. Wystarczy, 
że przymierzysz przynajmniej trzy różne rze-
czy. Trzy różne kolory, trzy różne fasony, trzy 
różne faktury. Dokładnie obejrzyj się w lu-
strze. I jak wyglądasz? A przede wszystkim 
– jak się czujesz? Moda stosowana z intencją 
może być potężną, wywierającą wpływ na 
życie praktyką. Psst… ciuchy to całkiem le-
galne narkotyki, które mogą cię uszczęśliwić.

Sylwia Znyk

torka książki „The Psychology of Fashion”, 

ganizacji i pracy, dziecka i rodziny. Do tego 

kołek. I wtem, rozejrzawszy 
się po współpasażerach, po-
myślałam z trwogą: czy je-
dziemy na pogrzeb?
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W 2021 r. aktywistki z belgijskiej platformy 
Stop Feminicide (www.stopfeminicide.
blogspot.com) zebrały dane o co najmniej 
22 zabójstwach kobiet. W 2020 r. odnoto-
wały 24 takie przypadki, z czego dwa doty-
czyły Polek mieszkających w Belgii. Dzięki 
ich pracy śmierć poszczególnych kobiet nie 
pozostaje niezauważona. Walczą również 
z tym, by dziennikarze i środki masowego 
przekazu przestały posługiwać się termina-
mi takimi jak „dramat rodzinny”, a zaczęły 
nazywać rzeczy po imieniu, stosując termin 
„féminicide”. Ich działalność służy także wy-
wieraniu presji na władzach i odpowiednich 

instytucjach, by wreszcie wprowadzić defi-
nicję i prowadzić odpowiednie statystyki. 
Nikt bowiem poza działaczkami platformy 
nie jest w stanie dostarczyć oficjalnych da-
nych na temat kobietobójstwa w Belgii. 

Pierwsze oficjalne dane obiecała nam Sarah 
Schlitz, sekretarz stanu ds. równoupraw-
nienia płci i różnorodności w gabinecie pre-
miera Alexandra De Croo. Późną jesienią ze-
szłego roku przyznała w prasie, że w swojej 
codziennej pracy opiera się na doniesieniach 
prasowych oraz danych pochodzących ze 
stowarzyszeń feministycznych, a dopóki 
nie dowiemy się dokładnie, ile kobiet ginie 
w okolicznościach przemocy domowej każ-
dego roku, nie poznamy rzetelnych statystyk, 
nie będziemy w stanie wdrożyć skutecznej 
polityki i planu przeciwdziałania kobietobój-
stwu. Jest to również w końcu jeden z postu-
latów ratyfikowanej przez Belgię Konwencji 
Stambulskiej (w artykule 11). Mówi ona 
wyraźnie o analizie danych i wprowadzaniu 
kompleksowych narzędzi do szacowania 
ryzyka eskalacji przemocy, ciężkiego uszko-
dzenia ciała czy zabójstwa, procedurach 
i planach bezpieczeństwa dla zagrożonych 
osób. Tak więc krajowy plan działania zo-
stał zatwierdzony w październiku 2021 r., 
a pierwsze dane dotyczące kobietobójstwa 
powinny być dostępne jeszcze w tym roku. 

Również w Polsce to ciągle słabo zbadany 
problem. Centrum Praw Kobiet prowadzi 
obecnie nowy projekt pod nazwą Obser-
watorium ds. Kobietobójstwa. Jego celem 
jest zdiagnozowanie skali zjawiska w Pol-
sce oraz zapewnienie wsparcia rodzinom 
zamordowanych kobiet w dochodzeniu 
sprawiedliwości. Ambicją Obserwatorium 
jest wypracowanie kompleksowych propo-
zycji rozwiązań prawno-instytucjonalnych, 
które pozwolą zminimalizować liczbę za-
bójstw kobiet doświadczających przemocy 
(a nierzadko także dzieci i innych członków 
rodziny kobiety). Centrum Praw Kobiet już 
teraz zachęca do kontaktu rodziny tych ko-
biet, które zginęły z ręki sprawcy przemocy. 
Historie bliskich są publikowane na stronie 
https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/.

Rodzina z Jersey była taka jak wiele innych 
emigranckich rodzin: on ciężko pracował, ona 
zajmowała się małymi dziećmi. Co się stało, 
że zabił? Na to pytanie próbują odpowiedzieć 
Ewa Winnicka i Dionisios Sturis w książce 
„Głosy. Co się wydarzyło na Jersey”. Z podob-
ną problematyką mierzy się również Jacek 
Hołub, autor wydanej niedawno przez Wy-
dawnictwo Czarne książki „Beze mnie jesteś 
nikim. Przemoc w polskich domach”. Część 
jego rozważań opiera się na rozmowach prze-
prowadzonych wśród polskich emigrantów, 
między innymi w Wielkiej Brytanii i Belgii. 

Przemoc ma różne oblicza, a dodatkowo na 
emigracji nie zawsze wiadomo, jak sobie 
z nią poradzić, gdzie szukać pomocy. Trudne 
warunki finansowe, egzystencja na granicy 
biedy, poczucie wyobcowania, nieznajomość 
przepisów, stres związany z utratą pracy, 
a także choroby psychiczne i uzależnienia 
– oto cena, jaką płaci część wyjeżdżających 
za granicę. Chciałybyśmy, aby każda Polka 
mieszkająca w Belgii wiedziała o istnieniu 
Centrum antyprzemocowego Elles pour El-
les, dzieliła się naszym numerem ze znajo-
mymi i dzwoniła, jeśli potrzebuje rozmowy, 
szuka wsparcia lub wyjścia z trudnej sytuacji, 
z przemocowego związku. 
Jesteśmy tutaj dla was, dostępne codzien-
nie pod numerem 0466 901 702, a także 
mailowo: epe.bruksela@gmail.com.

Elles pour Elles w listopadzie przeprowa-
dziło wywiad na temat problemu kobieto-
bójstwa. Zapraszamy do obejrzenia go na 
naszym Facebooku:
www.facebook.com/CentrumAntyprze-
mocoweEPE/videos/463274498480694/

autorka: członkini Elles pour Elles

14 sierpnia 2011 r. wracałam z waka-
cji w Polsce, gdy na zatłoczonej au-
tostradzie w Niemczech usłyszałam 
w radiu informację o Polaku, który 
na wyspie Jersey zabił nożem sześć 
osób: żonę, dwoje swoich małych 
dzieci, teścia, przyjaciółkę żony oraz 
jej córeczkę. Trudno było zrozumieć, 
jak mogło dojść do takiej tragedii. 
Jeszcze trudniej ją nazwać. Terminu 
„kobietobójstwo” jeszcze sobie nie 
zdążyliśmy przyswoić, wydawał się 
niepotrzebnym neologizmem i ko-
jarzył się raczej z krajami Ameryki 
Łacińskiej, w których dochodziło do 
masowych morderstw kobiet. 
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Szacuje się, że co trzecia osoba planuje w tym roku zmienić pracę. Zjawisko to 
zyskało już miano Wielkiego Wypowiedzenia (ang. The Great Resignation) i bu-
dzi duże obawy wśród pracodawców. W Stanach Zjednoczonych chęć zmiany 
pracy najczęściej deklarują pracownicy branży IT oraz osoby świadczące usługi 
gastronomiczne i hotelarskie, ale niewątpliwie pandemia dała wielu z nas im-
puls do namysłu nad tym, jak chcemy spędzać czas w pracy i poza nią. Osoby, 
którym w ostatnim roku udało się utrzymać poziom zarobków, miały okazję 
zwiększyć również oszczędności, co z kolei powoduje, że niektóre z nich myślą 
o uzyskaniu niezależności finansowej i przejściu na wcześniejszą emeryturę.

Nie ma co ukrywać, że możli-
wość przejścia na wcześniejszą 
emeryturę dla większości z nas 
jest ściśle związana z serią wy-
rzeczeń – przede wszystkim 

z ekstremalnym ograniczaniem wydatków 
oraz oszczędzaniem nawet do 70 proc. 
swoich zarobków. Jak to osiągnąć? Autorzy 
książki „Pieniądze albo życie”, Vicky Robin 
i Jose Dominguez, zachęcają do tego, aby 
rozważać każdy wydatek pod kątem czasu, 
jaki zajęłaby praca, by móc sobie na niego 
pozwolić. Taka świadomość może pomóc 
ograniczyć wydatki, przyczyniając się do 
większej oszczędności i ostatecznie do osią-
gnięcia niezależności od comiesięcznych 
wpływów od pracodawcy.

Innym dobrym pomysłem może być in-
westowanie kapitału. Jednak przy niskich 
stopach procentowych, z jakimi mamy do 
czynienia obecnie, lub w przypadku krachu 
na giełdzie ta strategia może nie przynieść 
oczekiwanych rezultatów. Ze względu na 
kryzys wywołany pandemią część osób, 
które przeszły wcześniej na emeryturę, 
musiała ograniczyć wydatki lub podjąć 
tymczasową pracę. Czy to oznacza jednak, 
że systematyczne przyglądanie się swoim 
finansom i dążenie do niezależności finan-
sowej nie ma sensu? Zdecydowanie nie. 

Choć wcześniejsza emerytura może nie być 
naszym pragnieniem lub nie leżeć w na-
szym zasięgu, nigdy nie jest za wcześnie na 
to, aby zastanowić się, jak będzie wyglądało 
nasze życie „po pracy”. Proces starzenia się 
społeczeństw europejskich wciąż przyspie-
sza, a to powoduje, że wysokość naszych 
przyszłych emerytur jest niepewna. Pod-

stawowe składki emerytalne mają formę 
jedynie zapisów księgowych. Nie są nigdzie 
przechowywane ani inwestowane, lecz wy-
płacane obecnym emerytom. Trudno prze-
widzieć, jaka będzie sytuacja społeczno-go-
spodarcza w chwili, gdy zdecydujemy się na 
przejście na emeryturę. Obecnie trwająca 
pandemia najprawdopodobniej nie popra-
wi sytuacji w tym względzie. Dlatego tak 
ważne dla zabezpieczenia przyszłości na 
emeryturze są samodzielnie zgromadzone 
środki i niezależność finansowa.

Myślenie o finansach powinno być szczegól-
nie ważne dla kobiet, które ze względu na 
niższe zarobki, opiekę nad dziećmi i innymi 
członkami rodziny oraz krótszy czas pracy 
otrzymują w UE emeryturę niższą średnio 
o 29 proc. od emerytury mężczyzn (wg da-
nych Eurostatu z 2019 r.). Jako że kobiety 
żyją średnio o 7 lat dłużej od mężczyzn, dużo 
bardziej zagrożone są ubóstwem na starość. 
Obecny kryzys uderzył szczególnie mocno 
właśnie w kobiety, wskutek czego najnowsze 
szacunki Światowego Forum Ekonomiczne-
go przewidują, że dopiero za ponad 135 lat 
średnie wynagrodzenie kobiet będzie równe 
średniemu wynagrodzeniu mężczyzn!!!

Obok luki płacowej ważna jest również tzw. 
luka inwestycyjna. Większość kobiet odda-
je decyzje o inwestowaniu w ręce swoich 
partnerów. Pomimo tego, że kobiety bardzo 
często są odpowiedzialne za zarządzanie 
domowym budżetem, rzadko podejmują 
długofalowe decyzje finansowe. A to wła-
śnie wieloletnie inwestycje są kluczem do 
zgromadzenia wystarczających środków 
na dostatnie życie na emeryturze. Opubli-
kowane w czerwcu badanie szwajcarskiej 

grupy bankowej UBS, przeprowadzone 
wśród zamożnych kobiet z różnych krajów 
na świecie, pokazuje, że zaledwie 23 proc. 
kobiet odpowiada za swoje długofalowe 
wybory finansowe, a za aż 58 proc. kobiet 
takie decyzje podejmuje partner.

Na rynku znajdziemy wiele wartościowych 
publikacji o dobrym zarządzaniu finansami 
osobistymi, dzięki którym możemy zacząć 
dążyć do osiągnięcia niezależności finanso-
wej. Jednak warto pamiętać, że najważniej-
sza inwestycja, bez której nie tylko trudno 
myśleć o wolności finansowej, ale w ogóle 
przetrwać w nieustannie zmieniającej się 
rzeczywistości, to inwestycja w samego sie-
bie. W dzisiejszym świecie trudno być pew-
nym, że za pięć lat nasze stanowisko pracy 
będzie istnieć. Może będziemy musieli się 
przebranżowić, odnaleźć w innym miejscu. 
Jeśli zadbamy o swoją przyszłość finanso-
wą, będzie to o wiele łatwiejsze.

Elles pour Elles planuje zorganizowanie we-
binaru poświęconego zarządzaniu finansa-
mi, skierowanego szczególnie do kobiet. 
Szukajcie informacji o nim na naszej stro-
nie na Facebooku: www.facebook.com/
CentrumAntyprzemocoweEPE/.

autorka: członkini Elles pour Elles
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To odwlekanie działań w czasie. Pojęcie po-
chodzi z łaciny, gdzie słowo procrasti nati o 
oznaczało odroczenie, zwłokę. Odwlekać 
można sprawy zawodowe, wiążące się 
z życiem codziennym lub prywatnym albo 
z pewną dziedziną życia. Osoby dotknięte 
prokrastynacją cierpią na chroniczną nie-
możność zmobilizowania się do pracy, choć 
zdają sobie sprawę z tego, że należy wyko-
nać daną rzecz lub podjąć decyzję – że jest 
ona ważna, potrzebna im lub innym. A jed-
nak tego nie robią. Odkładają wykonanie na 
kolejny dzień, a potem na następny, cho-
ciaż nie istnieją żadne poważne przeszkody 
do załatwienia jakiejś sprawy, takie jak np. 
choroba. Świadomie godzą się na pogorsze-
nie sytuacji, bo nie są w stanie same sobie 
narzucić dyscypliny wykonania zadania. 
A gdy już zabiorą się do działania, zajmuje 
im ono często wiele godzin, choć tak na-
prawdę nie jest wcale tak czasochłonne. 
Dlaczego tak się dzieje? Bo w trakcie pracy 
robią wiele przerw na… zajęcie się czymś 
innym. Okazuje się, że ważniejsze staje się 
nastawienie prania czy sprawdzenie skrzyn-
ki e-mailowej. A rozpraszaczy uwagi jest 
dziś zdecydowanie więcej niż dawniej, i są 
w zasięgu ręki. Dają natychmiastową graty-
fi kację, czyli przyjemność. 

Prokrastynator jest w stanie zrobić na-
prawdę wiele, byle tylko nie zająć się tym, 
czego nie chce. Jest mistrzem wyszuki-
wania zastępczych działań. Z kranu woda 
cieknie miesiącami, praca magisterska ma 
kilka stron przed ostatecznym terminem 
jej oddania, faktura ubezpieczenia sa-
mochodu od dawna czeka na zapłacenie 
i choć pojawiają się kolejne upomnienia, 
to nie wpływa to mobilizująco. Właśnie 
wtedy ważniejsze okazuje się posprząta-

nie mieszkania czy przesadzenie kwiatów. 
Usprawiedliwień i odroczeń może być wie-
le, a najczęstsze ma postać słówka „tylko”. 
Tylko wypiję kawę, tylko spojrzę na Face-
booka – i zatapia się w jednym z rozprasza-
czy na tyle długo, że zadanie trzeba oczywi-
ście przełożyć na jutro. A gdy już naprawdę 
trzeba w końcu zabrać się za niechcianą 
rzecz, często następuje to w ostatniej chwi-
li, pod presją czasu. Dlatego jakość wyko-
nania takiej pracy zwykle nie jest najlepsza. 
To z kolei wywołuje niechęć przed wykona-
niem następnego zadania, i tak dalej. Wte-
dy zaczyna się lista kłamstw, by w oczach 
innych i swoich się usprawiedliwić. 

Rzeczy niezałatwione nadal takie pozo-
stają i jest ich coraz więcej, a do tego do-
chodzą komplikacje z nimi związane. Kary 
za zwłokę, niezadowolenie kolegów czy 
przełożonych, żal małżonka, strata pienię-
dzy. Problem zaczyna się w przypadku, gdy 
koszt niezałatwianych spraw przerasta zysk 
z chwilowego ich odroczenia. Co istotne, 
prokrastynatorzy to nie osoby nieśmiałe, 
zagubione czy niemające środków finan-
sowych lub witalnych, by sprawą się zająć. 
Nie brakuje im chęci, ale raczej siły woli. 
Czy sami znajdujemy się w tym gronie? To 
zależy od tego, czy regularnie odkładamy 
wykonanie jakiejś rzeczy, czy też jest to 
incydentalne zdarzenie podyktowane bra-
kiem czasu lub zmęczeniem. 

Często prokrastynatorzy są uważani za ludzi 
leniwych lub za takich, którym wiecznie nic 
się nie chce i którzy chętnie przerzuciliby 
swoje zadania na innych. Dawniej myślano, 
że w grę wchodzi nieumiejętność gospo-
darowania czasem i radzono prokrasty-
natorom sporządzać listę rzeczy ważnych 

KAŻDY Z NAS ODKŁADA 
DO ZROBIENIA NA PÓŹ-
NIEJ RZECZY NIELUBIA-
NE LUB NIECHCIANE. NIE 
MAMY CZASU, COŚ IN-
NEGO JEST WAŻNIEJSZE 
LU B P R ZYJ E M N I E J S Z E, 
MUSIMY SIĘ JESZCZE ZA-
STANOWIĆ PRZED PODJĘ-
CIEM DECYZJI… W KOŃCU 
JEDNAK, Z MNIEJSZĄ LUB 
WIĘKSZĄ OCHOTĄ, RO-
BIMY TO, BO WIEMY, ŻE 
PEWNE RZECZY MUSZĄ 
ZOSTAĆ ZAŁATWIONE. 
ALE SĄ OSOBY, KTÓRE NO-
TORYCZNIE ODWLEKAJĄ 
WYKONANIE PEWNYCH 
SPRAW. U NICH TEN STAN 
ODWLEKANIA JEST ZJAWI-
SKIEM CHRONICZNYM.
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i tych mniej istotnych, by mogli skupić swą 
uwagę na tych pierwszych. Obecnie uwa-
ża się, że nawyk odwlekania ma związek 
z emocjami i że bez pracy nad uczuciami 
nie będzie zmiany. Prokrastynacja związa-
na jest z większą tendencją do zachowań 
neurotycznych. Są trzy główne dziedziny, 
w których widoczna jest prokrastynacja: 
przeciwko wszelkim obowiązkom, trudnym 
zadaniom oraz z obawy przed porażką. Ten 
ostatni rodzaj dotyczy perfekcjonistów, któ-
rzy w wyobraźni widzą swoje zadanie jako 
idealnie wykonane, więc się go nie podej-
mują… z obawy, że efekt nie będzie tak do-
bry jak wyobrażenie. Dotyczy to także osób, 
które doznawszy wcześniej niepowodzeń, 
uważają, że i teraz tak będzie. Rodzice, 
którzy na sukcesy dzieci reagowali w spo-
sób zbyt pobłażliwy lub zbyt wymagający, 
mogą wpływać na powstanie u nich posta-
wy odwlekania. Ten swoisty lęk przed od-
rzuceniem, czyli niezadowoleniem ze strony 
rodzica, powstrzymuje dorosłą osobę przed 
wykonywaniem koniecznych czynności. 

Gdy prokrastynator ma przed sobą zada-
nie, które uważa za niemiłe, robi wszystko, 
by go nie wykonać. Dlaczego? Ponieważ 
w trakcie jego wykonywania pojawiają się 
negatywne emocje, takie jak lęk i poczucie 
bezradności. W głębi duszy czuje napięcie 
wynikające z odrzucenia zadania, które 
trzeba jakoś zlikwidować. Przyrzeka więc 
sobie, że zajmie się sprawą potem lub jutro 
przeznaczy na nią dwa razy więcej czasu. 

Niekiedy zajmuje się inną pracą, 
którą ocenia jako ważną, lub też 
odwraca swoją uwagę od niemi-
łego uczucia, robiąc wiele innych 
rzeczy, wcale nie tak ważnych, 
ale przyjemnych. Zyskuje krótką 
chwilę ulgi, gdy spada poziom 
lęku i wraca zadowolenie. 

Prokrastynator woli natychmia-
stowe, choć krótkie, uczucie 
zadowolenia od ciągłego i dłuż-
szego stanu ukontentowania. 
Cena, jaką płaci się za wieczne 
odwlekanie, to stres, wyrzuty su-
mienia, brak satysfakcji życiowej, 
konflikty. Co jest przyczyną stre-
su? To, że nie załatwiliśmy danej 

sprawy tak, jak trzeba, oraz poczucie, że 
gdybyśmy wzięli się do pracy bez odwle-
kania, to nie ponieślibyśmy negatywnych 
konsekwencji. Jednak nie tylko. Są i po-
ważniejsze koszty prokrastynacji. Osoba 
nią dotknięta podejmuje ryzyko, gdyż 
odwleka często powzięcie decyzji w kwe-
stiach mieszkania, zdrowia, pracy, co może 
pociągnąć za sobą poważne skutki: odcię-
cie prądu ze względu na niezapłacone fak-
tury, pogłębienie choroby, utrata pracy. 

Należy się przyjrzeć, jakie zadania wywołu-
ją odwlekanie mimo pierwotnej intencji ich 
wykonania. Nazwać głośno to, co się czuje, 
wyrazić przed sobą lub kimś innym swoją 
obawę, ale postarać się zrealizować dane 
zadania. Przekładając wykonanie zadania 
na następny dzień, łudzimy się, że to wła-
śnie jutro będziemy mieć taką energię, by 
wykonać je szybko i bez bólu. Jest to jednak 
złudne myślenie, bo kolejnego dnia powta-
rza się to samo. Gdy więc pojawia się chęć 
odwleczenia, należy jej zapobiec i wykonać 
zadanie choćby tylko w minimalnej czę-
ści, bez oglądania się na pogodę, nastrój. 
Początek będzie już zrobiony. Dodatkowo 
dobrze jest pomyśleć, co konkretnie trze-
ba zrobić, i zaplanować kolejność działań. 
Warto założyć z góry systematyczność 
pracy, czyli określić, że poświęcamy zada-
niu na przykład 30 minut każdego dnia, 
i trzymać się ustanowionych reguł. Siłę woli 
można wyćwiczyć jak mięśnie, z każdym 
następnym „treningiem” będzie łatwiej. 
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Osoba odwlekająca wykonywanie zadań 
często wyolbrzymia ich trudność. Dlatego 
dobrym rozwiązaniem jest przejście od pla-
nowania do działania, bo wtedy najczęściej 
okazuje się, że zadanie nie jest tak straszne, 
jak się wydawało, a jego wykonanie wca-
le nie zabiera wiele czasu ani nie wiąże się 
z wielkim wysiłkiem. Ponadto istnieje taka 
prawidłowość, że postęp w pracy objawia 
się wzrostem poczucia szczęścia i sprawczo-
ści, co wpływa mobilizująco na dokończe-
nie zadania. Warto zadbać o ograniczenie 
wszystkiego, co może rozpraszać – wyciszyć 
telefon, wylogować się z poczty, zrobić po-
rządek na biurku. Byle tylko takie porządki 
nie przerodziły się w ucieczkę od pracy, któ-
rą trzeba wykonać. W razie małego kryzysu 
można sporządzić listę – co trzeba jeszcze 
zrobić. Jeśli przyczyną odkładania jest stres, 
warto posłużyć się terapiami relaksacyjnymi, 
ale nie zadziałają one przy wielkim stresie – 
choć sam stres możne być też stymulatorem 
działania. Pomóc może trening uważności. 

Przysłowie mówi – „Zrób dziś, co masz zro-
bić jutro”. Osoby odwlekające wykonywanie 
zadań stosują inne – „Co masz zrobić jutro, 
zrób pojutrze”. Ale gdy zajrzą w głąb siebie 
i stawią czoła lękom, mają szansę zmienić 
swój nawyk odkładania rzeczy na potem. Bo 
jak każdy nawyk, także i ten można zmienić. 
Z korzyścią dla siebie i bliskich. 

Sylwia Maj
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POŻEGNANIE Z WĘGLEM
Dekarbonizacja to nie wymysł, to konieczność. Z jednej strony zmusza do tego prawo 
unijne, z drugiej – zdrowy rozsądek i dbałość o własne zdrowie, klimat i otaczające nas 
środowisko oraz o kwestie ekonomiczne. Dzisiaj nie ma już logicznych argumentów 
za inwestowaniem w nieodnawialne źródła energii, a przywiązanie do gospodarki 
węglowej odsuwa jedynie w czasie nieuchronne decyzje. Rezygnacja z przemysłu 
wydobywczego to nie tylko czyste powietrze i lepszy świat dla przyszłych pokoleń, 
ale także oszczędność i nowe miejsca pracy tu i teraz.

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ I SENTYMENT
Spalanie węgla odpowiada za 25 proc. 
światowej emisji CO2; polski odpowiednik 
to 30 proc. Pod względem emisji CO2 do 
atmosfery Polska zajmuje drugie miejsce 
w Unii Europejskiej. Węgiel wydobywa 
się dzisiaj w prawie 80 państwach świata, 
z czego w 1/5 planuje się całkowite odejście 
od tego źródła zasilania energetycznego. 
Co niepojęte, kilkanaście krajów, które nie 
korzystały dotychczas z tego typu źródeł, 
planuje dopiero budowę elektrowni wę-
glowych. Wiele państw już korzystających 
z energii pozyskiwanej z węgla chce dalej 
rozwijać tę gałąź – w niechlubnej czołówce 
znajdują się Chiny, Indie, Turcja, Wietnam, 
Indonezja, Bangladesz, Japonia, RPA, Filipi-
ny, Egipt i… Polska. Trudno dzisiaj o większą 
krótkowzroczność, którą powodują jedynie 
krótkoterminowe względy finansowe.

Gospodarka wielu krajów świata jest 
oparta na wydobyciu węgla i przemyśle 
kopalnianym. Ograniczenia emisyjne spa-
lania paliw ze źródeł nieodnawialnych ze 
względu na katastrofalne zmiany klimatu 
zmuszają wiele państw do rzetelnej we-
ryfikacji dotychczasowej polityki energe-
tycznej. Również w Polsce widać te dzia-
łania w transformacji gospodarki energe-
tycznej, choć nie są one tak priorytetowe, 
jak być powinny w kontekście zagrożenia 
klimatycznego i postanowień traktatu pa-
ryskiego z 2015 r. Na drodze stają para-
doksalnie kwestie ekonomiczne, miejsca 
pracy (w całej Unii Europejskiej likwidacji 
uległoby ok. 400 tys. stanowisk), inwesty-
cje – choć wszystkie te kwestie po głębszej 
analizie i rozważeniu w kontekście choćby 

dekady stają się powodem do odejścia od 
polityki węglowej, a nie przeciwnie. Do 
tego dochodzi także polski sentyment do 
węgla.

KOPALNIE BEZ PRZYSZŁOŚCI?
Porozumienie paryskie określiło dość sztyw-
ne normy – według jego zapisów do 2030 r. 
udział węgla w światowej produkcji energii 
elektrycznej miał nie przekraczać 30 proc., 
a dekadę później powinien się już wyzero-
wać. Natomiast dzisiaj polskie szacunki wy-
glądają dość pesymistycznie – do końca bie-
żącej dekady udział węglowy w energetyce 
będzie wynosił ponad 50 proc., do końca 
2040 r. – ok. 30 proc. Nie są to liczby, które 
odpowiadałyby aktualnym potrzebom kli-
matycznym.

Biorąc pod uwagę światowe emisje gigan-
tów gospodarczych, polski w nich udział nie 
wydaje się znaczący – jednak w dobie po-
wszechnego odchodzenia od węgla pomysł 
budowy nowych elektrowni węglowych jest 
co najmniej zastanawiający. Węgla w Pol-
sce wcale nie ma tak dużo, jak szacowano 
– udowodnione zasoby Polskiej Grupy Gór-
niczej to ok. 300 mln ton; prawdopodobne 
– ok. 600 mln, a wcześniej deklarowane 
i niemające pokrycia w badaniach liczby 
oscylowały wokół 1,7 mld (Instytut Gospo-
darki Surowcami Mineralnymi i Energią 
PAN). W kontekście wydobywczym odejście 
od węgla wymusza zarówno prawo unij-
ne, jak i rosnące ceny za prąd pozyskiwa-
ny z węgla oraz wyśrubowane normy emisji 
szkodliwych substancji, których większość 
polskich zakładów nie jest w stanie prze-
strzegać ze względu na brak nowoczesnych 

technologii. Dodatkowo coraz więcej osób 
docenia odnawialne źródła energii i to co-
raz częściej w tym kierunku spoglądają in-
westorzy. Poza tym, co warto podkreślać do 
znudzenia, węgiel jest surowcem nieodna-
wialnym, więc inwestycje w szerszym kon-
tekście czasowym tracą sensowność przy 
możliwych w dzisiejszych czasach opcjach. 
Samo wydobycie węgla pochłania mnóstwo 
wody pitnej, z której deficytem kraje euro-
pejskie – w tym Polska – mogą się borykać 
już w najbliższych latach. 

W OZE NADZIEJA 
Odnawialne źródła energii (OZE) to in-
westycja, która w dość szybkim czasie się 
zwraca. Międzynarodowa Agencja Energe-
tyki Odnawialnej wskazuje, że jeśli udałoby 
się utrzymać dotychczasowe tendencje ich 
rozwoju oraz realizację przyjętego planu 
z porozumienia paryskiego, jest szansa na 
nieprzekroczenie temperatury o 2 stopnie 
Celsjusza do końca dekady. Farmy wiatrowe 
i fotowoltaiczne powstają licznie na terenie 
całej Europy, w Polsce też coraz więcej ener-
gii pozyskuje się z tych źródeł. Ich instalacje 
są szybkie, inwestycje zwracają się w ciągu 
kilku lat, nie potrzebują dużych ilości wody 
– a ich finalny koszt jest niewielki. Ostatnie 
lata to także aktywizacja mieszkańców całe-
go kraju, by i oni zaczęli korzystać z tych źró-
deł energii – wsparte licznymi programami, 
dofinansowaniami oraz ulgami panele fo-
towoltaiczne można zauważyć na dachach 
wielu polskich domostw w całym kraju. 

Jednak w globalnej perspektywie takie dzia-
łania jak termomodernizacja, wzmocnienie 
efektywności urządzeń energetycznych,  
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rozwój nowych technologii i doinwesto-
wywanie tej branży są konieczne, żeby 
OZE były w pełni wykorzystane i wielo-
krotnie zwrócone. Szacunki wskazują, że 
OZE w Polsce będą stanowiły ok. 30 proc. 
źródeł energetycznych w 2030 r. i 40 proc. 
dekadę później. Biorąc pod uwagę słabe 
nasłonecznienie i niestabilne wiatry w tej 
strefie klimatycznej, nie jest to zły wynik – 
jednak pozostaje on daleki od oczekiwań, 
jakie stawia przed Polską Unia Europejska. 
Co ciekawe, w całej Unii wraz z rozwojem 
tej gałęzi gospodarki wzrośnie liczba miejsc 
pracy – przybędzie ok. 1,5 mln stanowisk.

Alternatywą dla węgla mogłyby być tak-
że elektrownie jądrowe, które jednak są 
ogromną inwestycją i budzą liczne kontro-
wersje wśród społeczeństwa ze względu 
na szkodliwość i ryzyko. Bazując jednak 
na doświadczeniach sąsiednich krajów 
(elektrownie atomowe funkcjonują z po-
wodzeniem np. w Niemczech, na Słowacji, 
w Czechach, na Ukrainie) i wykorzystując 
najnowsze osiągnięcia technologiczne, 
moglibyśmy ten rodzaj energii pozyskiwać 
najefektywniej, przez co byłby najtańszy. 

RACHUNEK DLA POTOMKÓW
Za dzisiejszą fascynację węglem zapłacą 
i ludzie, i cała planeta. Fatalne powie-
trze, które funduje nam umiłowanie do 
węgla, ma bezpośredni wpływ na ludzkie 
zdrowie już dziś, często będąc przyczy-
ną przedwczesnych zgonów. Wzmożona 
emisyjność węglowa natomiast oddala 
człowieka od chronienia środowiska natu-
ralnego przed katastrofą klimatyczną. Cał-
kowite zaniechanie energetyki węglowej 
pozwoliłoby utrzymać zmiany klimatyczne 
na poziomie 1,5-stopniowego przyrostu 
temperatur do końca dekady, co dzisiaj 
nie jest już w naszym zasięgu ze względu 
na opieszałość w realizacji np. wytycznych 
unijnych ustanowionych podczas trakta-
tu paryskiego. Teraz mówi się już raczej 
o nieprzekroczeniu poziomu 2 stopni 
Celsjusza. Jednak nawet ten poziom spo-
woduje nie tylko zawirowania pogodowe 
(ekstremalne wichury, powodzie, podto-
pienia, susze, burze, zmiany temperatur), 
ale też zachwieje gospodarką żywnościo-
wą oraz doprowadzi do zatopień tere-
nów zalewowych, co będzie się wiązało 
z ogromnymi migracjami ludności. Szkody 
dla ekosystemu będą nieodwracalne – 
wiele gatunków roślin i zwierząt całkowi-
cie zniknie z powierzchni Ziemi. 

Oczywiście zmiany nie nastąpią z dnia na 
dzień – wiele z nich będzie pojawiało się 
w naszej codzienności stopniowo, ale fak-
tyczną cenę za dzisiejsze decyzje energe-
tyczne zapłacą przyszłe pokolenia.

Co jednak warte podkreślenia – podejmo-
wanie wszelkich działań ma sens. W 2019 r. 
emisja dwutlenku węgla do atmosfery nie 
wzrosła w porównaniu z latami poprzed-
nimi dzięki wykorzystywaniu energii elek-
trycznej w krajach wysoko rozwiniętych. 
Być może jest to kropla w morzu potrzeb, 
bo najważniejsze dziś są działania najwięk-
szych miłośników energetyki węglowej, 
takich jak Chiny czy Indie. Jednak zmobi-
lizowani globalnie jesteśmy w stanie prze-
mienić tę kroplę w ocean zmian.

SPÓR O TURÓW
W ostatnich miesiącach głośno było o ko-
palni Turów, która wywołała poważny 
konflikt pomiędzy Polską a Czechami, an-
gażując jednocześnie w jego rozwiązanie 
Unię Europejską. Działająca od 1904 r. 
kopalnia znajduje się w zachodniej części 
województwa dolnośląskiego i sąsiaduje 
bezpośrednio z Czechami, które jej dzia-
łalność określiły jako wysoce szkodliwą 
dla lokalnego klimatu oraz mieszkańców 
strefy przygranicznej. 

Spór trwał od blisko dwóch lat. W 2020 r. 
koncesja kopalni miała wygasnąć, ale 
przedłużono ją o kolejne sześć lat, jed-
nocześnie informując o planowanej pro-
longacie nawet do 2044 r. Na początku 
2021 r. Czechy pozwały Polskę z powodu 
niedotrzymania zobowiązań, a Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości polecił zamknąć 
obiekt w maju 2021 r. Polska nie wykona-
ła tego polecenia, dlatego też zaczęto ofi-
cjalnie naliczać kary za niesubordynację 
(0,5 mln dolarów dziennie). 

Zaskakujące rozwiązanie konfliktu nade-
szło na początku lutego br. Między Cze-
chami i Polską doszło do porozumienia, 
które uznawane jest za sukces polityczny. 
Kluczem ugody są… pieniądze. Czechy 
zgodziły się wycofać skargę i zaprzestać 
roszczeń m.in. za 45 mln euro, budowę 
podziemnej przegrody i nadziemnej ba-
riery ochronnej oraz za stały dostęp do 
monitoringu. O dacie zakończenia eksplo-
atacji nie ma w porozumieniu mowy. To 
pozorny kompromis, bowiem kolejne lata 
działalności kopalni będą miały znaczący 
wpływ na środowisko naturalne w regio-
nie, a wydane na usprawnienia pieniądze 
mogłyby przyczynić się do transformacji 
energetycznej z długodystansową per-
spektywą.

Niestety, w kontekście tego sporu i pod-
jętej przez Polskę decyzji trudno mówić 
o jakiejkolwiek świadomości ekologicz-
nej, o odchodzeniu od polityki węglowej 
oraz o dbałości o świat pozostawiony dla 
naszych dzieci i wnuków.

Ewelina Wolna-Olczak
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Dlaczego warto do nas dołączyć?
• Na łonie natury będziesz mogła odpocząć, pospacerować i naładować baterie
• Poznasz nowych ludzi i w trakcie rozmów oraz wspólnej zabawy zapomnisz o problemach dnia codziennego. 
• Podczas kolacji w blasku księżyca oraz płomieniach ogniska przeniesiesz się do młodzieńczych lat.

W kręgu Kobiet drzemie wyjątkowa siła

i razem dbamy 
o to co ważne. 

Zapraszamy na wyjątkową 
majówkę w naturze
Kiedy: 30 kwiecień (sobota) – 1 maj (niedziela)
Gdzie: Polska Macierz Szkolna – Dom Polski, Comblain-la-Tour
Cena:  35 euro dla pracowników MaxiClean
 40 euro dla pozostałych uczestników

Gospodarzem spotkania będzie Pani Izabela Karbowiak, która od 13 lat pracuje jako Pomoc 
domowa i w tym roku dołączyła do Zespołu MaxiClean. Mama dwóch chłopców, która 
w wolnym czasie uwielbia podróżować z rodziną i przyjaciółmi, współpracuje również 
z Miastem Antwerpia i prowadzi klub dla dzieci i rodziców Interieurkids.

W MaxiClean Pani Izabela organizuje spotkania „Siła Kobiet”, gdzie zaprasza Kobiety, które 
chcą się podzielić z innymi swoją pasją, doświadczeniem oraz pozytywną energią.

Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowe informacje i bilety dostępne w biurach MaxiClean oraz pod numerem telefonu: 

0484 68 25 10
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mocno natrudzić. Klimat się zmienia! 
Uwierzcie w to w końcu! Czy brak 
śniegu na zimowych igrzyskach nie 
jest dla niedowiarków dostatecznym 
dzwonem na trwogę? 

Niektórzy z domorosłych ekspertów 
od pogody i klimatu śmieszkują, że to 
przecież dobrze, że jest cieplej, bo się 
oszczędza na ogrzewaniu. Ha, ha, ha, 
bardzo zabawne. Ciekawe, czy kiedy za-
braknie im w kranie wody, a w lodów-
ce jedzenia, też będzie im tak do śmie-
chu. Ziemi potrzebne są następujące 
po sobie i przewidywalne pory roku, 
ponieważ to one zapewniają ciągłość 
przetrwania gatunków. Śnieg i mróz są 
tak samo konieczne do życia, jak słońce 
i deszcz – dzięki każdemu z wymienio-
nych elementów nasza przyroda może 
się rozwijać, a my sami bezpiecznie 
mieszkać na naszej pięknej planecie. 
Jeśli z łańcucha zależności usunie się 
jedno z ogniw, cała konstrukcja się roz-

Mimo wielu znaków na niebie i ziemi oraz 
nawoływań naukowców, ekspertów i dzia-
łaczy na rzecz środowiska, nadal znajdują 
się niedowiarkowie wątpiący w prawdzi-
wość analiz, dowodów i przerażających 
obrazów pożarów, susz, powodzi i wichur. 
Może świadomość tego, że gdyby nie 
sztuczny śnieg, zimowe igrzyska olimpijskie 
by się nie odbyły, pomoże przekonać ich, 
że to już nasze ostatnie godziny, aby podjąć 
działania na rzecz ratowania Ziemi. 

Nie trzeba jechać do Chin, żeby zauważyć, 
że zimy w ostatnich latach to tylko blady 
cień tego, czego nasi dziadkowie, rodzice 
i my sami mogliśmy doświadczyć dawniej. 
Ja sama jako dziecko musiałam przepra-
wiać się przez zaspy, mogłam ślizgać się 
na zamarzniętych sadzawkach i zjeżdżać 
na sankach. Teraz, żeby przeżyć coś tak 
doniosłego jak przekoziołkowanie z za-
spy na worku ze słomą, trzeba się nieraz 

sypie. Bez wystarczającej ilości śniegu 
w zimie nie ma mowy o uzupełnieniu nie-
doborów wód gruntowych, co doprowa-
dza do suszy. Jeśli nie ma śniegu, ale na-
gle pojawia się ostry mróz, wiele upraw 
niszczeje, co skutkuje z jednej strony wa-
haniami rynku i wzrostem cen żywności, 
a z drugiej strony niedoborami rezerw. 

Zmiany klimatu już teraz doprowadzają 
do kryzysów na świecie – pojawiła się tak 
zwana „migracja ekologiczna”, która może 
wywołać przerażające w skutkach konfl ik-
ty. W ostrzeżeniach ekologów i naukow-
ców nie chodzi o wywołanie niepotrzeb-
nej paniki i zebranie funduszy, ale o realną 
konieczność ratowania naszej planety i nas 
samych przed zagładą! Pozwalanie sobie 
w takiej sytuacji na produkcję ton śniegu 
w imię rywalizacji sportowej i zysków dla 
państw organizatorów, jest policzkiem 
wymierzonym nam wszystkim i językiem 
wystawionym nauce.

Niech was nie zmylą uwagi o tym, że „do-
śnieża się zawsze” i że „to nie problem”. 
Nigdy bowiem jeszcze na igrzyskach nie 
było sytuacji, by większość dyscyplin od-
bywała się na sztucznym puchu, i nie, to 
nie jest normalne, zdrowe i z pewnością 
też ekologiczne.

Sztuczny śnieg produkowany w Pekinie 
ma za zadanie nie tylko zapewnić spor-
towcom pole do popisu, ale też moim 
zdaniem przykryć smrodek związany 
z dewastacją naszej planety. Władze ko-

Niespecjalnie interesuję się sportem. Owszem, cieszę się, kiedy 
wygrywają „nasi”; uśmiecham się i dziękuję, gdy ktoś chwali 
Lewandowskiego i lekkoatletów. Jednak ostatnio nie śledziłam z zapałem 
wielkich wydarzeń. Aż do momentu, kiedy dotarły do mnie informacje 
dotyczące tegorocznych zimowych zmagań w Pekinie. Pomijając kwes� e 
polityczne, społeczne i moralne organizowania tak ważnej imprezy 
sportowej w kraju, w którym działają obozy pracy, a opozycja zwalczana 
jest z najwyższą surowością, do głosu doszły też zastrzeżenia dotyczące 
przygotowania aren. Okazało się bowiem, że wiele dyscyplin będzie 
trzeba rozegrać na sztucznym śniegu, co w czasie, kiedy świat stoi nad 
przepaścią klimatyczną, powinno spędzać nam sen z powiek.
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mitetu organizatorów przyklepały decyzję 
o sztucznym naśnieżaniu i są bardzo z sie-
bie zadowolone: ludzie dostaną sportowe 
emocje, zawodnicy medale, Chiny miej-
sce do pokazania się z dobrej strony. Wi-
dzowie zobaczą białe stoki i przecież nikt 
nie będzie się dopytywał, czy to wszystko 
to aby nie pic na wodę. 

Zła wiadomość dla panów w garniturach 
jest taka, że niektórzy uznali, że jednak 
coś tu śmierdzi i należy sprawę nieco na-
głośnić. Larum, jakie podnoszą eksperci, 
jest całkowicie uzasadnione, ponieważ 
produkcja sztucznego śniegu niezwykle 
szkodzi środowisku i pochłania ogromne 
ilości zasobów. 

Po pierwsze, do produkcji śniegu potrzeb-
na jest rzecz jasna woda, której w niektó-
rych rejonach Chin jest jak na lekarstwo. 
W Pekinie zasoby słodkiej wody są niemal 
na takim samym poziomie jak w Nigrze! 
Pompowanie jej w tak wielkich ilościach 
z pewnością negatywnie wpływa na jej 
gospodarkę, co władze próbowały nieco 
zakamuflować, przesiedlając wioski za-
grożone utratą dostępu do wody pitnej. 

Po drugie, w fazie stwarzania białego pu-
chu używa się mieszanki substancji che-
micznych, które zapobiegać mają jego 
zbyt szybkiemu topnieniu. Taki śnieg 
zalegać będzie więc na glebie dłużej, 
dusząc rośliny, które zaczynają pod nim 
kiełkować. Wpływ związków chemicznych 
na środowisko również ma znaczenie, 
ponieważ dostaje się ich do gleby, wody 
i wegetacji dużo, w bardzo krótkim czasie 
i na stosunkowo małym terenie.

Po trzecie, armatek nie zasila się mocą 
Ducha Świętego, ale elektrycznością, 
która jak wiadomo w Chinach produko-
wana jest głównie poprzez spalanie paliw 
kopalnych. Praca urządzeń dniem i nocą 
generuje tony CO2, pyłów i innych sub-
stancji, które zanieczyszczają naszą at-
mosferę. Nie można też zapominać o to-
nach odpadów, które powstaną, kiedy 
armatki już nie będą nikomu potrzebne. 
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że Chiny 
w duchu ekologii poddadzą recyklingowi 
każdą maszynę. Wyrzucenie ich na śmiet-
nik będzie rzecz jasna także oznaczało, 
że zużyte do ich konstrukcji metal i two-
rzywa sztuczne zostaną po prostu zmar-
notrawione. Mam cichą nadzieję, że się 
mylę, ale jest ona raczej bardzo mizerna.

Zimowe igrzyska w miejscu, gdzie nie ma 
śniegu, to nie jedyne kuriozum sporto-
we, którego będziemy świadkami w tym 
roku. Mam tu na myśli listopadowy 
Mundial w Katarze. Wybór tego kraju na 
organizatora od początku wzbudzał kon-
trowersje: z jednej strony obawiano się 
o bezpieczeństwo i uczciwe traktowanie 
pracowników zatrudnionych przy budo-
wie stadionów, z drugiej o piłkarzy oraz, 
może najbardziej, o wpływ tej ogromnej 
imprezy na klimat. Jak się szybko okazało, 
obawy dotyczące warunków pracy i płac 
sprawdziły się całkowicie – robotnicy naj-
częściej nie mieli umów, nie otrzymywali 
wynagrodzeń, niektóre kontrole ujawniły 
praktyki niewolnicze, wielu wyczerpanych 
i przepracowanych budowlańców choro-
wało, zdarzyły się także wypadki śmier-
telne. Przemęczenie, niedożywienie oraz 
upał zebrały smutne żniwo, a wszystko 
w imię kilkudniowej zabawy. 

Wielu ekspertów wskazywało od począt-
ku na fakt, że kraj o tak gorącym i su-
chym klimacie nie powinien organizować 
wydarzenia sportowego, które fi zycznie 
tak wiele wymaga od graczy. Organizato-
rzy szybko jednak zapewnili, że zamierza-
ją zrobić wszystko, by zapewnić idealną 
temperaturę i wilgotność na stadionach 
oraz w budynkach, w których mają prze-
bywać sportowcy i zespoły towarzyszą-
ce. W przypadku Kataru osiągnięcie tego 
celu zawsze oznacza korzystanie z klima-
tyzacji – tam używa się chłodzenia nawet 
na ulicach. Ekolodzy wysłuchali obietnic 
organizatorów o tym, że Mundial 2022 
ma być pierwszym „całkowicie neutral-
nym dla klimatu”, ale przyjęli te zapew-
nienia z mieszanymi uczuciami. Owszem, 
stadiony zbudowane są w sposób, któ-
ry umożliwia naturalne chłodzenie, ale 
jeszcze nie wiadomo, jak takie rozwiąza-
nie się sprawdzi i czy nie trzeba będzie 
pomagać sobie klimatyzacją, która dla 
klimatu neutralna nie jest. Budowa no-
wych stadionów, infrastruktury, dróg itp. 
pochłania niewyobrażalne ilości surow-
ców i emituje tony odpadów. Do tego 
transport drużyn, kibiców i obsługi, pił-
karskie gwiazdy lecące na mecze prywat-
nymi samolotami – wszystko to przyczyni 
się do degradacji klimatu. Obiecywanie, 
że zasadzi się milion drzew, zdecydowa-
nie nie naprawi (nie od razu) zniszczeń, 
które powstały.

W obliczu wszystkich analiz ekspertów 
związanych z klimatem, prawami czło-
wieka i ekonomią dziwaczne wydają się 
decyzje o dopuszczeniu do organizacji 
dwu tak ważnych i ogromnych wydarzeń 
sportowych przez kraje, w których łamie 
się prawa człowieka i niszczy klimat. Czy 
nie lepiej było zimowe igrzyska zorgani-
zować w miejscu, gdzie śniegu nie trzeba 
sztucznie wytwarzać w takich ilościach? 
Czy nie bardziej odpowiedzialne byłoby 
wykorzystanie stadionów w krajach, któ-
re mają mniej ekstremalny klimat? Mam 
wrażenie, że sportowi notable za wszelką 
cenę pragną podlizać się „bogatym moca-
rzom”, zapominając, jak bardzo nadszar-
pują takimi decyzjami już i tak chwiejną 
reputację FIFA, UEFA i MKOL. Decyzje 
podjęte przez władze komitetów sporto-
wych upewniają mnie w przekonaniu, że 
osoby, które faktycznie mogą dać przykład 
dobrych praktyk i mieć wpływ na pozytyw-
ne rozwiązanie klimatycznego impasu, nic 
nie robią. Niestety nadal wybiera się pie-
niądze i interes własny ponad ogólnym. 
To bardzo bolesne, ponieważ pokazuje, że 
niektórym wolno więcej. „Szaraczki” nie 
mogą wjechać starszym samochodem do 
Antwerpii, ale Ronaldo może sobie latać 
sam prywatnym odrzutowcem w tę i we 
w tę, kiedy tylko mu się podoba. Takie ob-
razy nie pomagają przekonywać ludzi, by 
robili, co w ich mocy, aby ratować planetę.

Rzymianie wołali „chleba i igrzysk!”. Te-
goroczna olimpiada pokazuje moim zda-
niem, że teraz o chleb nikt nawet się nie 
troszczy, chodzi tylko o sport. Za wszelką 
cenę chce się nam dać rozrywkę, jakby to 
ona była nam w tej chwili najbardziej po-
trzebna. W trakcie pandemii wszyscy jakby 
uparli się, że trzeba organizować wielkie 
imprezy bez patrzenia na koszty, ponie-
waż ludzie mają dość strachu i siedzenia 
w domu. Nie, drodzy państwo, ludziom, 
na przykład tym przesiedlonym chińskim 
chłopom, potrzebne są: czyste powietrze, 
zdrowa woda w wystarczających ilościach 
i gleba wolna od chemii, w której można 
uprawiać zboże, ryż i warzywa. Nie wiem, 
czy mieszkańcy terenów zniszczonych na 
rzecz zorganizowania tej kilkutygodnio-
wej fety są równie zadowoleni, co prezesi 
Komitetu Olimpijskiego, chińskie władze 
i kibice wymachujący flagami na cześć 
współczesnych gladiatorów.

Anna Albingier
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są do opanowania, jeśli przytrafiają się spo-
radycznie, ale gdy się powtarzają, to znak, 
że należy zadbać o własny spokój.

Jeśli zaniedbasz siebie, szybko możesz zna-
leźć się w stanie przytłoczenia, rozdrażnie-
nia lub apatii. To z kolei przełoży się na 
twoje zdrowie fizyczne, a także na życie 
towarzyskie. W skrajnych sytuacjach zbyt-
nie wyczerpanie może prowadzić nawet do 
wypalenia lub depresji.

Nawet naukowcy uznali, że samodbałość 
jest środkiem zapobiegawczym w przypad-
ku chorób psychicznych. Wyczerpanie i po-
ziom stresu można zmniejszyć w dłuższej 
perspektywie dzięki aktywnej samodbałości 
w życiu codziennym.

 

Nadchodząca wiosna to idealny czas na 
zmiany i wprowadzenie do swojego życia 
rutyny samodbałości. To praca nad sobą, 
która zaowocuje lepszym samopoczuciem 
i spokojem. Wypróbuj kilka sztuczek i po-
staraj się zastosować do nowych praktyk, 
a po pewnym czasie przekonasz się, jaki 
wpływ wywarły na twoją codzienność.

Poświęć sobie czas. To takie proste stwier-
dzenie, a jednocześnie tak trudne do wy-
konania! Właśnie wtedy, kiedy jest dużo 
do zrobienia i wiele rzeczy wymaga twojej 
uwagi, najłatwiej zrezygnować z czasu dla 
siebie. Ale może od teraz zapiszesz w swo-
im kalendarzu, tak na początek wprowadza-
nia dobrych nawyków, „15 minut rano dla 
siebie”? To może być także 15 minut przed 
snem, ważne jednak, aby zapisać to sobie 
w kalendarzu i zacząć praktykować.

Na samym początku może się to wydawać 
dziwne, bo na czym właściwie ma polegać 
ta chwila dla siebie? Tak naprawdę jest to 
okazanie sobie takiej troski i szacunku, któ-
re okazujemy innym osobom. A jak spędzić 
tę „chwilę dla siebie”? Może to być zupełne 
nicnierobienie i leżenie na kanapie, chwila 
spędzona przy lawendowej świecy lub se-
sja jogi czy pilatesu. Możesz medytować, 
czytać lub pić kawę – ważne, aby wybrana 
czynność sprawiła ci radość i dodała energii.

dzienność przecieka nam niepostrzeżenie 
przez palce. A już nawet samo beztroskie 
leżenie w łóżku wniesie więcej dobrego dla 
naszego samopoczucia.

  
Jeśli zgadzasz się na wszystko i nikomu nie 
odmawiasz, pozbawiasz się czasu dla sie-
bie. Otoczenie wyczuwa, że w każdej spra-
wie może się do ciebie zwrócić, i chętnie 
to wykorzystuje. Naucz się mówić „nie” 
osobom, które obarczają cię dodatkowy-
mi obowiązkami i żerują na twojej dobro-
ci. Pozwól, żeby inni również zauważyli 
twoje potrzeby, a wtedy odkryjesz, na co 
tak naprawdę masz ochotę, by świadomie 
powiedzieć „tak”.

      

Samodbałość to proces, nad którym trze-
ba systematycznie pracować, jeśli chcemy 
osiągnąć zamierzone efekty. Dlatego za-
opatrz się w kalendarz lub planer, w któ-
rym będzie określać wykonane zadania. 
Odhaczanie irytujących zadań, które są 
częścią codziennego życia, jest również for-
mą dbania o siebie. Postaraj się na bieżąco 
rozprawiać z nieprzyjemnymi zadaniami, 
takimi jak np. porządkowanie dokumen-
tów, sprzątanie mieszkania czy wizyta u le-
karza, którą odkładasz od tygodni. Spisuj 
swoją listę rzeczy do wykonania, nawet 
tych najprostszych, a skreślanie ich przy-
niesie ci wiele radości. Jeśli wyrobisz w so-
bie nawyk „ogarniania” codzienności, nie 
dopuścisz do sytuacji, gdy wszystko zwali 
ci się na głowę. Mając na oku listę rzeczy 
do wykonania, łatwiej będzie ci zapanować 
nad codziennością i znaleźć czas dla siebie.

Oprócz list do wykonania i czasu dla siebie 
spędzonego na odpoczynku, równie ważne 
w samodbałości jest zdrowe odżywianie. 
To, czym karmimy swoje ciało, przekłada 
się na to, ile mamy energii i chęci do dzia-
łania. Może słodycze i fast foody szybko 
poprawiają samopoczucie, ale są niezdro-
we i nie dostarczają organizmowi wartości 
odżywczych potrzebnych do prawidłowego 
funkcjonowania. Dlatego postaraj się z wy-
przedzeniem planować posiłki, aby nie rzu-
cać się z głodu na śmieciowe jedzenie, któ-
re dodatkowo uzależnia. Warto w niedzielę 
usiąść i zaplanować posiłki na cały tydzień. 
W internecie znajdziemy mnóstwo pomy-
słów na to, jak szybko i zdrowo przygoto-
wać obiady, gotując nawet co kilka dni.

Aby móc zrealizować wszystkie powyższe 
punkty, musisz być przede wszystkim świa-
doma własnej wartości. Nie może być tak, 
że cały czas przedkładasz dobro innych nad 
swoje. Twoje nastroje, uczucia i potrzeby 
są tak samo ważne, jak twoich bliskich. 
Przyjmij to i regularnie przypominaj sobie, 
że zasługujesz na własną opiekę. Te wska-
zówki mogą pomóc ci poprawić zdrowie 
psychiczne i poradzić sobie z wieloma wy-
zwaniami i stresami codzienności. Dbanie 
o siebie służy profilaktyce i jest szczególnie 
ważne dla własnego samopoczucia.

Agnieszka Strzałka

W obecnych czasach bycie offline wyda-
je się niemożliwe, ale to właśnie telefon 
zabiera nam coraz więcej czasu. A dbanie 
o siebie to także stwarzanie przestrzeni dla 
własnych myśli i nierozpraszanie się na nie-
potrzebne dźwięki. Może na początek warto 
wyciszyć powiadomienia z mediów społecz-
nościowych? Zastanów się, czy bezmyślne 
przeglądanie profili obcych ludzi wnosi do 
twojego życia coś dobrego albo tylko fru-
strację i coraz częstsze porównywanie.

Media uzależniają i odbierają nam możli-
wość prawdziwego relaksu i dobrego snu. 
Są pożeraczami czasu, który można by spę-
dzić na odpoczynku dla oczu i z korzyścią 
dla nas samych. Skupiamy się na świecie 
odległym od rzeczywistości, a wtedy co-

życiu ważne jest zachowanie 
równowagi. Nie można cały czas 
dawać z siebie 100 proc. energii 
i zaangażowania bez doładowa-
nia baterii i przeznaczenia chwili 
na odpoczynek. Tak się składa, że 
my, Polki, znane jesteśmy z po-
święcenia dla rodziny i bliskich, 
zapominając przy tym o własnych 
potrzebach. Nawet badania  sta-
tystyczne pokazują, że nie dbamy 
o siebie wystarczająco dobrze. Nie 
chodzimy regularnie do dentysty 
czy ginekologa, nie znajdujemy 
czasu na kosmetyczkę (zaledwie 
20 proc. Polek odwiedza ją regu-
larnie), zaniedbujemy swoje zdro-
wie psychiczne.

A to właśnie troska o własne po-
trzeby – zarówno fizyczne, psy-
chiczne, jak i emocjonalne – po-
winna nam wyznaczać tryb życia. 
Od dawna przecież wiadomo, że 
lepiej zapobiegać niż leczyć. Samo-
dbałość powinna wkroczyć do na-
szej codzienności nawet poprzez 
małe nawyki, jak np. 15 minut 
odpoczynku w samotności, bez 
męża, dzieci i innych osób.

Samodbałość to coś więcej niż tyl-
ko kolejny modny hasztag z Insta-
grama sygnowany jako #selfcare 
i #selflove. To przede wszystkim 
dbanie o siebie, troskliwe trak-
towanie własnego ciała, umysłu 

i duszy, podchodzenie do siebie z uwagą 
i miłością, dostrzeganie własnych potrzeb 
i spełnianie ich. Niekoniecznie musimy od 
razu wyjeżdżać na drugi koniec świata czy 
spędzać ekskluzywny weekend w SPA, aby 
poznać swoje potrzeby.

Dbanie o siebie to nie dobro luksusowe. 
Samodbałość polega raczej na znajdowa-
niu radości w każdym zwykłym dniu. Po-
winniśmy mieć świadomość, że dbanie 
o własne potrzeby ma podstawowe zna-
czenie dla dobrego samopoczucia, a jeśli 
zostanie zaniedbane, może mieć poważne 
negatywne konsekwencje.

Chodzi tu również o dystansowanie się od 
sytuacji lub osób, które są dla nas szkodli-
we. A to oznacza naszą codzienną pracę. 
Tak więc dbanie o siebie może się stać jak 
najbardziej sposobem na życie, bo nie jest 
to zadanie, które można po prostu odha-
czyć. Jednak prawidłowo wdrożony plan 
samodbałości zapewnia niezbędną rów-
nowagę w życiu.

 

Wręcz przeciwnie, to coś, czego każdy z nas 
bardzo potrzebuje. Na pewno nieraz zda-
rzyło ci się, że w ciągu dnia nie wystarczyło 
ci czasu na zbilansowany posiłek, stres brał 
górę nad emocjami, a po położeniu się do 
łóżka trudno było ci zasnąć. Takie sytuacje 
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są do opanowania, jeśli przytrafiają się spo-
radycznie, ale gdy się powtarzają, to znak, 
że należy zadbać o własny spokój.

Jeśli zaniedbasz siebie, szybko możesz zna-
leźć się w stanie przytłoczenia, rozdrażnie-
nia lub apatii. To z kolei przełoży się na 
twoje zdrowie fizyczne, a także na życie 
towarzyskie. W skrajnych sytuacjach zbyt-
nie wyczerpanie może prowadzić nawet do 
wypalenia lub depresji.

Nawet naukowcy uznali, że samodbałość 
jest środkiem zapobiegawczym w przypad-
ku chorób psychicznych. Wyczerpanie i po-
ziom stresu można zmniejszyć w dłuższej 
perspektywie dzięki aktywnej samodbałości 
w życiu codziennym.

 

Nadchodząca wiosna to idealny czas na 
zmiany i wprowadzenie do swojego życia 
rutyny samodbałości. To praca nad sobą, 
która zaowocuje lepszym samopoczuciem 
i spokojem. Wypróbuj kilka sztuczek i po-
staraj się zastosować do nowych praktyk, 
a po pewnym czasie przekonasz się, jaki 
wpływ wywarły na twoją codzienność.

Poświęć sobie czas. To takie proste stwier-
dzenie, a jednocześnie tak trudne do wy-
konania! Właśnie wtedy, kiedy jest dużo 
do zrobienia i wiele rzeczy wymaga twojej 
uwagi, najłatwiej zrezygnować z czasu dla 
siebie. Ale może od teraz zapiszesz w swo-
im kalendarzu, tak na początek wprowadza-
nia dobrych nawyków, „15 minut rano dla 
siebie”? To może być także 15 minut przed 
snem, ważne jednak, aby zapisać to sobie 
w kalendarzu i zacząć praktykować.

Na samym początku może się to wydawać 
dziwne, bo na czym właściwie ma polegać 
ta chwila dla siebie? Tak naprawdę jest to 
okazanie sobie takiej troski i szacunku, któ-
re okazujemy innym osobom. A jak spędzić 
tę „chwilę dla siebie”? Może to być zupełne 
nicnierobienie i leżenie na kanapie, chwila 
spędzona przy lawendowej świecy lub se-
sja jogi czy pilatesu. Możesz medytować, 
czytać lub pić kawę – ważne, aby wybrana 
czynność sprawiła ci radość i dodała energii.

dzienność przecieka nam niepostrzeżenie 
przez palce. A już nawet samo beztroskie 
leżenie w łóżku wniesie więcej dobrego dla 
naszego samopoczucia.

  
Jeśli zgadzasz się na wszystko i nikomu nie 
odmawiasz, pozbawiasz się czasu dla sie-
bie. Otoczenie wyczuwa, że w każdej spra-
wie może się do ciebie zwrócić, i chętnie 
to wykorzystuje. Naucz się mówić „nie” 
osobom, które obarczają cię dodatkowy-
mi obowiązkami i żerują na twojej dobro-
ci. Pozwól, żeby inni również zauważyli 
twoje potrzeby, a wtedy odkryjesz, na co 
tak naprawdę masz ochotę, by świadomie 
powiedzieć „tak”.

      

Samodbałość to proces, nad którym trze-
ba systematycznie pracować, jeśli chcemy 
osiągnąć zamierzone efekty. Dlatego za-
opatrz się w kalendarz lub planer, w któ-
rym będzie określać wykonane zadania. 
Odhaczanie irytujących zadań, które są 
częścią codziennego życia, jest również for-
mą dbania o siebie. Postaraj się na bieżąco 
rozprawiać z nieprzyjemnymi zadaniami, 
takimi jak np. porządkowanie dokumen-
tów, sprzątanie mieszkania czy wizyta u le-
karza, którą odkładasz od tygodni. Spisuj 
swoją listę rzeczy do wykonania, nawet 
tych najprostszych, a skreślanie ich przy-
niesie ci wiele radości. Jeśli wyrobisz w so-
bie nawyk „ogarniania” codzienności, nie 
dopuścisz do sytuacji, gdy wszystko zwali 
ci się na głowę. Mając na oku listę rzeczy 
do wykonania, łatwiej będzie ci zapanować 
nad codziennością i znaleźć czas dla siebie.

Oprócz list do wykonania i czasu dla siebie 
spędzonego na odpoczynku, równie ważne 
w samodbałości jest zdrowe odżywianie. 
To, czym karmimy swoje ciało, przekłada 
się na to, ile mamy energii i chęci do dzia-
łania. Może słodycze i fast foody szybko 
poprawiają samopoczucie, ale są niezdro-
we i nie dostarczają organizmowi wartości 
odżywczych potrzebnych do prawidłowego 
funkcjonowania. Dlatego postaraj się z wy-
przedzeniem planować posiłki, aby nie rzu-
cać się z głodu na śmieciowe jedzenie, któ-
re dodatkowo uzależnia. Warto w niedzielę 
usiąść i zaplanować posiłki na cały tydzień. 
W internecie znajdziemy mnóstwo pomy-
słów na to, jak szybko i zdrowo przygoto-
wać obiady, gotując nawet co kilka dni.

Aby móc zrealizować wszystkie powyższe 
punkty, musisz być przede wszystkim świa-
doma własnej wartości. Nie może być tak, 
że cały czas przedkładasz dobro innych nad 
swoje. Twoje nastroje, uczucia i potrzeby 
są tak samo ważne, jak twoich bliskich. 
Przyjmij to i regularnie przypominaj sobie, 
że zasługujesz na własną opiekę. Te wska-
zówki mogą pomóc ci poprawić zdrowie 
psychiczne i poradzić sobie z wieloma wy-
zwaniami i stresami codzienności. Dbanie 
o siebie służy profilaktyce i jest szczególnie 
ważne dla własnego samopoczucia.

Agnieszka Strzałka

W obecnych czasach bycie offline wyda-
je się niemożliwe, ale to właśnie telefon 
zabiera nam coraz więcej czasu. A dbanie 
o siebie to także stwarzanie przestrzeni dla 
własnych myśli i nierozpraszanie się na nie-
potrzebne dźwięki. Może na początek warto 
wyciszyć powiadomienia z mediów społecz-
nościowych? Zastanów się, czy bezmyślne 
przeglądanie profili obcych ludzi wnosi do 
twojego życia coś dobrego albo tylko fru-
strację i coraz częstsze porównywanie.

Media uzależniają i odbierają nam możli-
wość prawdziwego relaksu i dobrego snu. 
Są pożeraczami czasu, który można by spę-
dzić na odpoczynku dla oczu i z korzyścią 
dla nas samych. Skupiamy się na świecie 
odległym od rzeczywistości, a wtedy co-

życiu ważne jest zachowanie 
równowagi. Nie można cały czas 
dawać z siebie 100 proc. energii 
i zaangażowania bez doładowa-
nia baterii i przeznaczenia chwili 
na odpoczynek. Tak się składa, że 
my, Polki, znane jesteśmy z po-
święcenia dla rodziny i bliskich, 
zapominając przy tym o własnych 
potrzebach. Nawet badania  sta-
tystyczne pokazują, że nie dbamy 
o siebie wystarczająco dobrze. Nie 
chodzimy regularnie do dentysty 
czy ginekologa, nie znajdujemy 
czasu na kosmetyczkę (zaledwie 
20 proc. Polek odwiedza ją regu-
larnie), zaniedbujemy swoje zdro-
wie psychiczne.

A to właśnie troska o własne po-
trzeby – zarówno fizyczne, psy-
chiczne, jak i emocjonalne – po-
winna nam wyznaczać tryb życia. 
Od dawna przecież wiadomo, że 
lepiej zapobiegać niż leczyć. Samo-
dbałość powinna wkroczyć do na-
szej codzienności nawet poprzez 
małe nawyki, jak np. 15 minut 
odpoczynku w samotności, bez 
męża, dzieci i innych osób.

Samodbałość to coś więcej niż tyl-
ko kolejny modny hasztag z Insta-
grama sygnowany jako #selfcare 
i #selflove. To przede wszystkim 
dbanie o siebie, troskliwe trak-
towanie własnego ciała, umysłu 

i duszy, podchodzenie do siebie z uwagą 
i miłością, dostrzeganie własnych potrzeb 
i spełnianie ich. Niekoniecznie musimy od 
razu wyjeżdżać na drugi koniec świata czy 
spędzać ekskluzywny weekend w SPA, aby 
poznać swoje potrzeby.

Dbanie o siebie to nie dobro luksusowe. 
Samodbałość polega raczej na znajdowa-
niu radości w każdym zwykłym dniu. Po-
winniśmy mieć świadomość, że dbanie 
o własne potrzeby ma podstawowe zna-
czenie dla dobrego samopoczucia, a jeśli 
zostanie zaniedbane, może mieć poważne 
negatywne konsekwencje.

Chodzi tu również o dystansowanie się od 
sytuacji lub osób, które są dla nas szkodli-
we. A to oznacza naszą codzienną pracę. 
Tak więc dbanie o siebie może się stać jak 
najbardziej sposobem na życie, bo nie jest 
to zadanie, które można po prostu odha-
czyć. Jednak prawidłowo wdrożony plan 
samodbałości zapewnia niezbędną rów-
nowagę w życiu.

 

Wręcz przeciwnie, to coś, czego każdy z nas 
bardzo potrzebuje. Na pewno nieraz zda-
rzyło ci się, że w ciągu dnia nie wystarczyło 
ci czasu na zbilansowany posiłek, stres brał 
górę nad emocjami, a po położeniu się do 
łóżka trudno było ci zasnąć. Takie sytuacje 
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W ZASIĘGU RĘKI
Wielkie metropolie, jak i mniejsze 
ośrodki, stają się miastami coraz bar-
dziej technologicznie zaawansowanymi. 
Z kilku przyczyn. W grę wchodzi zapew-
nienie bezpieczeństwa i odpowiedniej 
jakości życia, efektywności w wykorzy-
staniu infrastruktury oraz ułatwienie 
funkcjonowania w wielu różnych sekto-
rach. Koncepcja inteligentnego miasta 
jest pociągająca. To miasto przyjazne 
dla swych mieszkańców, w którym za-
pewniona jest sprawna komunikacja, 
a infrastruktura dostosowana została 
do potrzeb wielu różnorodnych użyt-
kowników. To miasto, w którym więk-
szość spraw urzędowych i związanych 
z usługami publicznymi można załatwić 
elektronicznie, bez konieczności fizycz-
nej bytności w konkretnym miejscu. Jak 
to możliwe? Między innymi dzięki apli-
kacjom mobilnym, które usprawniają 
poruszanie się po wielkim mieście, po-
magają komunikować się z urzędami 
lub służą do angażowania ludzi w różne 
inicjatywy społeczne i proekologiczne. 
„Fix my street” – to istniejąca w Brukse-
li platforma do sygnalizowania różnego 
typu zdarzeń i wypadków w przestrzeni 
miejskiej. „Warszawa 19115” pozwa-
la mieszkańcom stolicy poinformować 

o takich problemach, jak na przykład 
uszkodzony chodnik. Można też na niej 
poszukać rozkładu jazdy, oferty kultu-
ralnej i wolnej przestrzeni na graffiti czy 
zgłosić miejsce, w którym powinno zo-
stać posadzone drzewo.

JUŻ DZIŚ
Z wieloma udogodnieniami smart city 
mamy do czynienia codziennie. Są to 
na przykład tablice na przystankach ko-
munikacji miejskiej z aktualizującym się 
rozkładem jazdy, aplikacje do wyszuki-
wania wolnych miejsc parkingowych, in-
formacje podane w kodach QR. W wielu 
miastach działają systemy monitorujące 
sytuację na drogach, które przyczyniają 
się do usprawnienia przejazdu i rozłado-
wywania korków. Inteligentne miasto ma 
być też przyjazne dla natury, dlatego sta-
wia się coraz więcej budynków samowy-
starczalnych energetycznie i coraz czę-
ściej korzysta się z odnawialnych źródeł 
energii. Oświetlenie miejskie już teraz 
staje się bardziej smart – lampy redukują 
lub zwiększają moc oświetlenia w zależ-
ności od tego, czy ktoś się zbliża (pieszy, 
rowerzysta, samochód) czy nie. Takie 
rozwiązanie pozwala oszczędzić nawet 
kilkadziesiąt procent energii. A mniej zu-
żytej energii to też mniejsze koszty. 

KOSZT I  WYKLUCZENIE 
Nowoczesne technologie mają ułatwiać 
życie mieszkańcom i często tak się dzie-
je, ale czy są to również rozwiązania 
ekologiczne? Telefony, kamery, samo-
chody elektryczne, wiatraki, panele 
słoneczne – do ich działania potrzebne 
są rzadkie pierwiastki, takie jak kobalt, 
gal, lit. Aby je uzyskać, potrzeba wiele 
energii, a poza tym niszczy się i zatruwa 
środowisko naturalne. A także wyzy-
skuje lokalną społeczność. Konieczność 
przechowywania olbrzymich ilości da-
nych oznacza ogromne wydatki związa-
ne z konsumpcją energii elektrycznej. 
Inna sprawa – osoby ze starszego po-
kolenia często są wykluczone z dostę-
pu do wielu rozwiązań smart city, gdyż 
sobie nie radzą w świecie nowocze-
snych technologii. Do ich stosowania 
potrzebne są też stosowne i dość drogie 
urządzenia, co z kolei wyklucza kolejną 
grupę użytkowników, czyli osoby gorzej 
sytuowane. Wreszcie – awaria zasilania 
może doprowadzić do całkowitego para-
liżu takiego miasta. Jest ono bezbronne 
w chwili cyberataku. 

PRYWATNOŚĆ
W Nicei, jak i w wielu innych miastach, 
kamery, które mają umiejętność rozpo-
znawania twarzy, znajdują się wszędzie, 
a nagrania z nich są przechowywane. Do 
sprawnego zarządzania inteligentnym 
miastem potrzebne są dane, a te pocho-
dzą właśnie z kamer i różnego rodzaju 
mierników oraz czujników, których za-
daniem jest monitorowanie, analiza, 
a nawet reagowanie w czasie rzeczywi-
stym na aktualne wydarzenia. Pozostaje 
pytanie o prywatność życia mieszkań-
ców. W jaki sposób może być ona re-
spektowana, skoro cały czas wszyscy są 
obserwowani? A także – kto i jak długo 
będzie miał dostęp do danych? Czy war-
to zgodzić się na wygodę za cenę coraz 
większej inwigilacji? 

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom tech-
nologicznym życie może być wygodniej-
sze, ale jak to zwykle bywa, nic nie jest 
do końca doskonałe, więc owa wygoda 
ma też swoją cenę. Czy warto ją zapła-
cić? Pokaże to przyszłość.

Sylwia Maj

Miasto przyszłości – dostępne dla wszystkich, wygodne do życia, zapew-
niające rozwój osobisty i biznesowy, a przy tym dbające o zasoby natu-
ralne. A wszystko to możliwe za sprawą nowoczesnej technologii, która 
wiedzie prym w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.

SMART CITY
inteligentne miasto

46 GAZETKA



DZIEŃ OTWARTY  
EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY 

PRAWA I ADMINISTRACJI  
w Brukseli

oraz Kiermasz Rękodzieła Polonii w Belgii
26 marca 2022

Filia EWSPA w Brukseli oraz Dom Polski 
serdecznie zapraszają na spotkanie  

z przedstawicielami Władz oraz Absolwentami Uczelni. 

Będziemy gościć wybitne osobistości z Warszawy:
	» Współzałożyciela Domu Polskiego EWSPA w Brukseli prof. dr hab. 
Jerzego Wiatra, który wygłosi referat wprowadzajacy „Obywatelstwo 
europejskie a wspólnota narodowa’’
	» oraz prof. dr hab. Romana Wieruszewskiego – byłego członka Komi-
tetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczącego z wystąpieniem 
„Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE’’

PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ JAK ZDOBYĆ PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ 
I WKROCZYĆ NA RYNEK PRACY WYPRZEDZAJĄC KONKURENCJĘ!

Poznaj potencjalne ścieżki kariery naszych absolwentów,  
a także weź udział w Konferencji, którą poprowadzą Władze EWSPA.

W programie:
Wystąpienie absolwentów EWSPA Bruksela:

 � mgr Moniki Laaroussi – temat referatu „Instytucja obywatelstwa w bel-
gijskim porządku prawnym”

 � mgr Michała Wółczańskiego – temat referatu „Obywatele Unii Europej-
skiej i ich prawa”

Oferta edukacyjna – studia I stopnia na kierunku Administracja Europej-
ska w Brukseli w języku polskim bez ograniczeń wiekowych.

Jeśli chcecie Państwo wyruszyć na morze intelektualnej przygody, speł-
niając swoje marzenia zawodowe za granicą, przyjdźcie do Nas, do naj-
starszej niepublicznej uczelni prawniczej, która wypromowała już ponad 
7 tys. absolwentów spełniających swoje życiowe ambicje.
Nasi Absolwenci, którzy otworzyli własne firmy za granicą lub podjęli pra-
ce na wyższych stanowiskach, obecni tego dnia, podzielą się własnymi 
doświadczeniami.

Kiermasz Rękodzieła Polonii
W tym dniu od 12.00 do 17.00 zaprezentują się również ze swoim ręko-
dziełem Polki zamieszkujące w Belgii. Będzie możliwość nabycia unikato-
wych, ręcznie wykonanych przedmiotów.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, z zachowaniem obowiązujących prze-
pisów sanitarnych.
Wymagana rezerwacja do dnia 24/03/22 (włącznie) na adres:  
bruksela@ewspa.edu.pl

ADRES: Rue Emile Feron 153, 1060 ST Gilles, Bruksela
Tel: +32 475 868 513
www.dompolskibxl.be
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vertaling

Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

Dostępny w każdy wtorek i czwartek

 Lakensestraat 156, 1000 Bruksela
 polska.smb@cm.be
 0473 52 05 55
 www.cm.be/polska

Globalna dokumentacja medyczna zawiera wszystkie dane dotyczące stanu naszego zdrowia. Jeśli zatem chcemy, aby dane w zakresie leczenia 
przez lekarza ogólnego, domowego lub specjalistów znalazły się w jednym miejscu, należy poprosić o to swojego lekarza domowego, który zaj-
mie się formalnościami. Koszt całej operacji pokrywa fundusz zdrowia.Globalna dokumentacja medyczna daje lekarzowi ogólnemu pełny obraz 
stanu zdrowia pacjenta. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej będzie mu zalecić odpowiednią terapię, skierować do właściwego specjalisty oraz 
zdecydować, które badania są konieczne. Istotną zaletą utrzymywania całej swojej dokumentacji medycznej w jednym miejscu jest możliwość 
skoordynowania zaleceń medycznych, dzięki czemu leczenie może być bardziej efektywne.

Lekarz opiekujący się naszym globalnym dossier jest także zobowiązany 
do działań prewencyjnych dotyczących swoich pacjentów. Może więc suge-
rować stosowne badania lub zalecać spotkania ze specjalistami. Posiada-
nie globalnego dossier medycznego wiąże się również z niższymi kosztami. 
Wizyty u lekarza, który trzyma pieczę nad dokumentacją medyczną, są o 
jedną trzecią tańsze. Redukcja dopłat ma zastosowanie do końca drugiego 
roku kalendarzowego następującego po dacie założenia dokumentacji.
Pacjenci otrzymują zniżkę, jeśli chodzi o koszty konsultacji, a w niektórych 
przypadkach również większy zwrot kosztów wizyty domowej.

W medycznym dossier znajdują się następujące informacje:
• historia leczenia,
• rodzaje leków,
• planowane zabiegi medyczne,
• raporty specjalistów i innych placówek służby zdrowia.

Warto pamiętać, że niższe koszty mają również zastosowanie w związku 
z wizytami u specjalisty. Oznacza to, że jeśli do specjalisty kieruje nas le-
karz zajmujący się naszym medycznym dossier, otrzymamy większy zwrot 
kosztów konsultacji.

Przykład: Powiedzmy, że za wizytę u kardiologa, który zaakceptował umo-
wę z funduszem zdrowia (stosuje ogólne stawki za leczenie wynegocjowa-
ne na dany rok), zapłacono 40,14 euro. Pacjent skierowany przez lekarza, 
który zarządza jego medycznym dossier, dostanie zwrot z funduszu w wy-
sokości 33,14 euro. Jeśli jednak ten sam pacjent wybierze się do specjalisty 
bez skierowania, otrzyma mniejszy zwrot – 28,14 euro. Podobnie działa to 
w związku ze zwiększonym wkładem finansowym (VT) – tu udział fundu-

szu jest odpowiednio wyższy: 37,14 euro bez skierowania i 39,14 euro ze 
skierowaniem.

Odnowienie globalnej dokumentacji medycznej

W praktyce odnowienie globalnego dossier dokonuje się automatycznie, 
jeśli w ciągu danego roku:
• odbyła się konsultacja i/lub wizyta u naszego lekarza rodzinnego,
• nie poprosiliśmy innego lekarza o zarządzanie naszą dokumentacją.

Towarzysząca temu obniżka składki pacjenta jest również automatycznie 
przedłużana o rok. Jeśli chcesz odnowić swoje medyczne dossier, ale nie 
możesz tego zrobić automatycznie (np. z powodu braku konsultacji w ostat-
nim roku), poproś swojego lekarza na czas, aby dopełnić wszystkich nie-
zbędnych formalności.

Globalna  
dokumentacja 
medyczna
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Udało się to znakomicie dzięki niesamowi-
tej, pozytywnej reakcji na nasze zaprosze-
nie do włączenia się w te działania. Odzew 
dzieci i ich rodziców, szkół, różnych instytu-
cji i grup oraz osób indywidualnych przerósł 
nasze najśmielsze oczekiwania. Za to Wam 
wszystkim ogromnie dziękujemy! Seniorzy, 
którym przekazywaliśmy przepięknie wyko-
nane kartki z życzeniami wraz z drobnymi 
słodkościami, to głównie mieszkańcy ośrod-
ków seniora, domów opieki społecznej oraz 
dziennych ośrodków opieki województwa 
zachodniopomorskiego. Naszymi benefi-
cjentami były w większości osoby samotne, 
schorowane, opuszczone i bardzo spragnio-
ne kontaktów międzyludzkich, rozmowy; 
osoby serdeczne i życzliwe, z ciekawą 

historią życia, które w sy-
tuacji pandemicznej miały 
jeszcze bardziej utrudniony 
lub całkowicie uniemożli-
wiony kontakt z rodziną, 
bliskimi i znajomymi.

Te cudowne kartki z ży-
czeniami były dla nich naj-
większą radością w okresie 
świątecznym – promycz-
kiem radości, okraszonym 
niejednokrotnie wielkim 
wzruszeniem płynącym 
z odebranych słów – życzeń! Tyle radości, 
niesamowitych emocji, wzruszeń i życzli-
wych słów, ile doświadczyliśmy w dniach 
przekazywania świątecznych kartek do in-
stytucji – nigdy wcześniej nie przyszło nam 
doznać. Niejednokrotnie sami wzruszeni do 
łez, głęboko poruszeni emocjami tej akcji – 
wiele godzin przeżywaliśmy emocje, których 
staliśmy się inicjatorami i uczestnikami. Do 
dziś są one w nas bardzo żywe.

W akcję „Życzenia za uśmiech – kartka dla Se-
niora” włączyła się niezliczona liczba uczest-
ników z całej Polski oraz z Brukseli i okolic. 
Wykonane prace niejednokrotnie okazały 
się małymi arcydziełami, które cieszyły oczy 
i serca i pokrzepiały na duszy. Nie jeste-
śmy w stanie podać dokładnej liczby kar-
tek, ale było ich wszystkich bez mała 2000! 

Dzięki wsparciu Domu Polskiego Brukse-
la pozyskaliśmy kartki między innymi od 
uczniów Szkoły Polskiej im. Joachima Lele-
wela przy Ambasadzie RP w Brukseli, Pol-
skiej Szkoły w Leuven im. W. Szymborskiej, 

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać 
drugiemu człowiekowi” – te słowa 
Jana Pawła II mistrzowsko wpisują się 
w akcję „Życzenia za uśmiech – kart-
ka dla Seniora”, zainicjowaną przez 
Stowarzyszenie Lions Club Szczecin 
Gryf, ze współudziałem Domu Pol-
skiego EWSPA Bruksela. Cel projek-
tu był prosty – podarować seniorom 
z różnych placówek Szczecina i okolic 
odrobinę radości na nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia i jedno-
cześnie uwrażliwić najmłodszych 
obywateli społeczeństwa – dzieci – 
na samotność osób starszych.

Związku Harcerstwa Polskiego w Brukse-
li, Antwerp Kids Gospel Choir, Magabel 
Services, dzieci studentów i absolwentów 
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Ad-
ministracji raz Domu Polskiego EWSPA 
Bruksela. Wspaniałe prace przesłano nam 
również od uczniów Polskiego Centrum 
Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli. 
Życzenia dotarły do mieszkańców i wycho-
wanków ponad 20 domów seniora i in-
stytucji opiekujących się osobami starszy-
mi. Benefi cjanci otrzymali po kilka kartek 
z życzeniami, tym samym mogli cieszyć się 
dobrymi słowami płynącymi zarówno od 
dzieci z Polski, jak i z zagranicy, co dodatko-
wo podniosło wartość (szczególnie emocjo-
nalną) całego przedsięwzięcia. Nasza akcja 
była relacjonowana na fanpage’u naszego 
stowarzyszenia przez cały okres jej trwania. 
W jej trakcie zgłaszały się licznie szkoły, in-
stytucje, osoby prywatne pragnące włączyć 
się w działania. Niestety z powodu ograni-
czeń czasowych i pandemicznych zmusze-
ni byliśmy im odmawiać, zapraszając do 
udziału w następnej edycji (2022).

Kochani, dziękujemy Wam serdecznie za tak 
optymistyczne reakcje i ochocze włączenie 
się w nasze przedsięwzięcie! Wasze ogrom-
ne zaangażowanie pozytywnie nas zaskoczy-
ło! Pozwoliło nam dotrzeć do ogromnej licz-
by seniorów i przekazać im Wasze wspaniałe 
życzenia w postaci fantastycznych kartek 
własnoręcznie wykonanych, zaś seniorom 
przeżyć minione święta Bożego Narodzenia 
jeszcze piękniej! Dziękujemy Wam wszyst-
kim za ten niesamowity gest!

Justyna Krochmal
Stowarzyszenie LC Szczecin Gryf
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BELGIA    KORONAWIRUS

Belgia przekroczyła granicę 30 tys. 
ofiar śmiertelnych 

Według danych instytutu zdrowia pu-
blicznego Sciensano, Belgia, kraj liczący 
11,5 mln mieszkańców, przekroczyła pod 
koniec lutego br. granicę 30 tys. zgonów 
spowodowanych koronawirusem. Dwie 
trzecie tych zgonów przypada na 2020 r.

Ponad 5,89 mln zgonów

Od końca grudnia 2019 r. pandemia ofi-
cjalnie zabiła na całym świecie ponad 
5,89 mln osób – wynika z raportu opraco-
wanego przez AFP. W liczbach bezwzględ-
nych najwięcej zgonów odnotowuje się 
w Stanach Zjednoczonych (935 991), Bra-
zylii (644 604), Indiach (512 344) i Rosji 
(347 031)./dane z 22 lutego br./

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
szacuje, że biorąc pod uwagę nadumie-
ralność bezpośrednio i pośrednio zwią-
zaną z wirusem Covid-19, liczba ofiar 
śmiertelnych pandemii może być od 
dwóch do trzech razy większa niż oficjal-
nie ustalono.

Podczas 2 lat pandemii w Polsce odnotowa-
no ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów 

Najnowsze dane statystyczne wskazują, że 
w Unii Europejskiej powoli spada wzrost 
nadmiarowej śmiertelności. Jednak w nie-
których krajach ten niekorzystny trend 
wciąż się utrzymuje. Według Eurostatu 
w grudniu 2021 r. śmiertelność w Polsce 
utrzymywała się na poziomie +69 proc. To 
najwyższy wskaźnik w całej UE.

Najmniejszy przyrost nadmiarowej śmier-
telności odnotowano w Szwecji (+4 proc.) 
oraz w Finlandii i Włoszech (+5 proc.). 

Najgorzej sytuacja wygląda na Słowacji 
oraz w Polsce, gdzie tendencja wzrostu 
nadmiarowych zgonów utrzymała się na 
poziomie odpowiednio +60 proc. oraz 
+69 proc. 

Eksperci szacują, że podczas dwóch lat 
pandemii w Polsce odnotowano ponad 
200 tys. nadmiarowych zgonów. Z ana-
liz jasno wynika, że pokrywają się one  
ze wszystkimi dotychczasowymi falami 
SARS-CoV-2.

W BELGII: 

OD 18 LUTEGO WG BAROMETRU  
OBOWIĄZUJE KOD POMARAŃCZOWY

Co się zmieniło, co nadal obowiązuje:
	• zakończenie obowiązkowej telepracy, 
	• koniec z noszeniem masek przez dzieci 
poniżej 12 r.ż.,
	• koniec z ograniczeniem zakupów do dwóch 
osób,
	• bary i restauracje: brak ograniczeń co do 
liczby osób przy stole i godzin zamknięcia,
	• nadal obowiązują maski i Covid Safe Ticket,
	• dyskoteki, koncerty, festiwale są dozwolo-
ne przy przestrzeganiu pewnych warunków 
(maski, CST, zapełnienie sali 70 proc.),
	• kina, teatry, mecze – nadal obowiązują ma-
ski, Covid Safe Ticket, sale o pojemności po-
wyżej 200 osób mogą być zajęte do 80 proc.

Okres ważności Covid Safe Ticket/CST)  
nie zostanie zmieniony z dniem 1 marca br.

Od 1 marca dawka uzupełniająca nie będzie 
obowiązkowa w Belgii w przypadku posiada-
nia ważnego Covid Safe Ticket. 
Ponieważ proces wprowadzania zmian w CST 
jest zbyt długi, a politycy nie są zbyt zmoty-
wowani do jego realizacji, decyzja Codeco 
nie zostanie wdrożona na początku marca. 
Jednak w przypadku podróży do niektórych 
krajów nadal wymagane jest posiadanie 
certyfikatu CST. Od połowy lutego w Eu-
ropie, aby uzyskać ważną kartę szczepień, 
szczepienie przypominające musi mieć 
mniej niż dziewięć miesięcy. Dlatego osoba, 
która otrzymała drugą dawkę szczepionki 
przed 15 maja 2021 r., nie będzie już uzna-
wana przez UE za zaszczepioną. 

Posiedzenie komitetu konsultacyjnego 
odbędzie się 4 marca, aby ponownie omó-
wić sytuację sanitarną w Belgii. Minister 
zdrowia poinformował, że już wkrótce może 
nastąpić zmiana kodu barometru na żółty, 
co oznacza zniesienie prawie wszystkich re-
guł i obostrzeń, w tym stosowania CST.

POLSKA ZNOSI OBOSTRZENIA COVIDOWE

ZMIANY OD 1 MARCA:
	• zniesione zostaje zalecenie pracy zdalnej,
	• przywrócenie normalnej pracy urzędów,
	• zniesione zostają obostrzenia gospodarcze, 
w tym limity osób w pomieszczeniach, po-
nownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby 
i inne miejsca do tańczenia,

	• utrzymany zostaje obowiązek noszenia ma-
seczek w miejscach publicznych, w szcze-
gólności w środkach komunikacji publicz-
nej, w sklepach, w kinach,
	• utrzymana zostaje izolacja i kwarantanna 
dla domowników w czasie skróconym.

SZCZEPIENIA W BELGII
dane z 23 lutego 2022 / Sciensano

Całkowicie  
zaszczepieni
9 061 647

89% (+18 lat)

79% (cała liczba ludności)

(+18 lat)
Bruksela: 73%
Flandria: 93%
Walonia: 84%

Szczepienie  
przypominające/booster

6 974 679

74% (+18 lat)

61% (cała liczba ludności)

(+18 lat)
Bruksela: 45%
Flandria: 83%
Walonia: 65%
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Poszukujemy i zatrudniamy pracowników bez godzin!

Makijaż
okolicznościowy

ślubny

Fryzury
ślubne, okazjonalne
dziecięce komunijne

WarkoczeWarkocze
holenderskie, bokserskie

0470 81 17 76
OLIMPIA.BE



Od 1 stycznia 2022 r. skokowo wzrosły w Polsce mandaty za wykroczenia 
drogowe, w szczególności za przekroczenie dozwolonej prędkości. Maksy-
malna wysokość mandatu została podniesiona 10-krotnie: z 500 do 5000 zł, 
a grzywny nakładanej przez sąd z 5000 zł do 30 000 zł. Taka kara ma grozić 
za najpoważniejsze przewinienia. Należą do nich m.in. jazda pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy, niezatrzy-
manie się do kontroli drogowej, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, 
nieudzielenie pomocy ofierze wypadku bądź niewskazanie sprawcy przestęp-
stwa, gdy użyczyliśmy mu swojego samochodu. 
Należy pamiętać, że karze podlega również rozmowa przez telefon w czasie 
jazdy – tu zapłacimy 500 zł.
Z kolei od września maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykrocze-
nie wzrośnie z 10 do 15. Wraz ze wzrostem kar wprowadzono mechanizm 
uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu 
drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane 
dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny.
Regulacja ustanawia również minimalną wysokość kary grzywny na po-
ziomie 800 zł wobec osoby, która przekracza dopuszczalną prędkość jazdy 
o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone 
w obszarze zabudowanym, czy poza nim.
Poniżej przedstawione zostały minimalne stawki mandatów przy najczęst-
szych przewinieniach kierowców.

MINIMALNA WYSOKOŚĆ MANDATU KARNEGO W 2022 R.

Rodzaj wykroczenia
Minimalna 
wysokość 
mandatu

tamowanie lub utrudnianie ruchu 500 zł
korzystanie podczas jazdy z telefonu, polegające na trzymaniu 
słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 500 zł

przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h 800 zł
niestosowanie się do zakazu wyprzedzania 1000 zł
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 40 km/h 1000 zł
niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię 
osobie niepełnosprawnej 1500 zł

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych 1500 zł
omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał 
się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 1500 zł

naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych 1500 zł
prowadzenie pojazdu bez uprawnień 1500 zł
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 1500 zł
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h 1500 zł
objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe 
kolejowym 2000 zł

wjeżdżanie na przejazd, gdy rozpoczęło się opuszczanie zapór lub 
półzapór lub nie zakończyło się ich podnoszenie 2000 zł

wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie 
nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym 
lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych

2000 zł

wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma 
miejsca do kontynuowania jazdy 2000 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 60 km/h 2000 zł
spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała 
lub rozstrój zdrowia innej osoby 2500 zł

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 70 km/h 2500 zł
za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego 
organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania 
w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo

nie mniej niż 
4000 zł

*źródło: www.rankomat.pl

PRAWO W POLSCE

Nowe stawki mandatów za wykroczenia drogowe
Od 1 stycznia 2022 r. wzrosną również stawki mandatów za przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości. Wyniosą one:
	do 10 km/h – 50 zł;
	11-15 km/h – 100 zł;
	16-20 km/h – 200 zł;
	21-25 km/h – 300 zł;
	26-30 km/h – 400 zł;
	31-40 km/h – 800 zł (1600 zł przy ponownym popełnieniu tego samego 

wykroczenia, tzw. „recydywy”);
	41-50 km/h – 1000 zł (2000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego 

wykroczenia, tzw. „recydywy”);
	51-60 km/h – 1500 zł (3000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego 

wykroczenia, tzw. „recydywy”);
	61-70 km/h – 2000 zł; (4000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego 

wykroczenia, tzw. „recydywy”);
	ponad 70 km/h – 2500 zł (5000 zł przy ponownym popełnieniu tego same-

go wykroczenia, tzw. „recydywy”).

Maksymalny limit punktów karnych, po którego przekroczeniu można stracić 
prawo jazdy, nie zmieni się. Nadal będzie wynosił 20 punktów dla osób, któ-
re mają uprawnienia do prowadzenia pojazdu krócej niż rok, a 24 punkty dla 
pozostałych kierowców. Jednak od września 2022 r. punkty karne będą ka-
sować się dopiero po upływie dwóch lat, a nie, jak dotychczas, po roku.
W 2022 r. ubezpieczyciele dostaną dostęp do ewidencji punktów karnych 
właścicieli pojazdów. W związku z tym stawki OC dla kierowców łamiących 
przepisy drogowe mogą wzrosnąć. Ponadto wraz z podwyżką płacy minimalnej 
do 3010 zł brutto w 2022 r. wzrosną również kary za brak polisy OC. Nakłada je 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
– Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2328)
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów 
karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2021, poz. 2484)

56 GAZETKA





	Uczucie złości ma chyba najgorsze konotacje. Bo przecież 
mówi się, że „złość piękności szkodzi” czy „nerwy w konser-
wy” i tym podobne. Wniosek z tego, że jawne wyrażanie i oka-
zywanie złości jest bardzo niemile widziane. Czy zatem złość 
sama w sobie jest zła? I dlaczego często się jej boimy i unikamy 
jak ognia? Zacznijmy od zastanowienia się, po co nam w ogóle 
emocje. Są one bezcennym wyposażeniem biologicznym i po-
jawiają się niezależnie od naszej woli. Strach informuje nas 
o zagrożeniu, smutek o przeżywanej stracie, a radość o tym, że 
wszystko dobrze i szczęśliwie nam się układa. Złość natomiast 
daje sygnał o naruszeniu naszych granic, o dziejącej się nam 
subiektywnie odczuwanej krzywdzie. Złość ma też specyficz-
ną ścieżkę biologiczną i tendencję do działania, do stawiania 
granic i walki o swoją przestrzeń, wartości i potrzeby. Można 
powiedzieć, że jest naszym adwokatem, obrońcą i rzecznikiem 
naszych racji. Jak zatem wykorzystać ją konstruktywnie i tak, 
aby nie krzywdziła innych?

	Dobrze wyrażona złość to komunikat o tym, jak odbieramy za-
chowanie drugiej osoby, w jakie nasze wartości ono godzi, jakie 
mamy oczekiwania i jakie będą konsekwencje, jeśli druga strona 
będzie nas dalej ranić swoim zachowaniem. Tak w każdym razie 
w teorii wygląda zdrowe zamienienie uczucia złości na słowa. 
A co robimy zazwyczaj? Karzemy kogoś milczeniem, strzelamy 
trzydniowego focha, żądamy, aby nasz partner sam się domyślił, 
o co nam chodzi, przy pierwszej lepszej okazji bierzemy odwet 
za swoje krzywdy, ignorujemy własną złość, staramy się ją stłu-
mić alkoholem lub innymi używkami albo przykrywamy trudną 
dla nas sytuację bezradnością i łzami.

	Często wyrażamy złość niejasno i nie wtedy, gdy się pojawia; 
czasem nawet okazujemy ją wcale nie wobec tej osoby, która 
jest jej źródłem. Czy w tych przypadkach uczucie złości spełnia 
swoją funkcję? Czy sprawi, że partner lub dziecko zmienią swo-
je postępowanie? Zdecydowanie nie. Nie informujemy bowiem 
drugiej strony w sposób jasny i klarowny, że narusza nasze gra-
nice i że dzieje się nam krzywda. Weźmy pierwszy z brzegu przy-
kład. Zmęczona nadmiarem obowiązków żona ma poczucie, że 
tylko ona aranżuje wspólny czas z mężem i chciałaby, aby wkła-
dał on w to więcej wysiłku. Od miesięcy jest na niego zła (a na-
wet wściekła), ale nie mówi mu o tym wprost. Tymczasem zbliża 
się kolejny weekend, a mąż, nieświadomy jej potrzeb, znów nie 

zamówił opiekunki do dziecka i nic nie zorganizował, co żona 
automatycznie odbiera jako brak zainteresowania nią i lekce-
ważenie. Trzy miesiące później są jej urodziny i mąż przychodzi 
do domu z kwiatami, na co żona odpala grubą artylerię i mówi: 
„No, ty to się umiesz popisać, kiedy chcesz, szkoda tylko, że na 
co dzień masz wszystko gdzieś”. Hmm... W sumie nic wielkiego 
się nie stało, ot, żona jak zwykle niezadowolona, pomyśli mąż. 
Czy jej uwaga coś zmieni? Poza tym, że popsuje dzień urodzin, 
to zupełnie nic. Dlaczego jednak mąż nie weźmie sobie jej uwagi 
do serca? Bo żona nie wyraża złości wprost, ale tłumi ją w sobie 
miesiącami (a bywa, że i latami), przez co nie daje szansy ani 
sobie, ani mężowi na zrozumienie, jakie ma potrzeby. W końcu 
skumulowana złość przejęła kontrolę i żona zamieniła ją na zło-
śliwość w innej sytuacji niż ta, której złość dotyczyła. Mąż nie 
otrzymał informacji, że żona ma oczekiwania co do wspólnych 
weekendów. Nadal nie wie, że jego brak propozycji spędzania 
czasu rani żonę. Poczuł się za to ukarany za wręczenie urodzino-
wego bukietu niemiłą i podkopującą jego starania uwagą.

	Unikanie wyrażania złości wprost często prowadzi do tzw. „bier-
nej agresji” – zakamuflowanej i niewidocznej na pierwszy rzut 
oka. To są np. „ciche dni”, gdy pozornie nic złego się nie dzieje, 
a tak naprawdę jedna ze stron bierze odwet za coś, o czym nie 
mówi wprost. Warto pamiętać, że niewypowiedziana złość od-
kłada się i kumuluje, aby przy jakiejś okazji wystrzelić jak lawa 
i zalać wszystko, co w zasięgu wzroku. Gdy bowiem nasze me-
chanizmy obronne są słabsze, skumulowana złość w taki lub 
inny sposób znajdzie swoje ujście. Wtedy odpłacimy drugiej 
stronie za całość, i to nawet z nawiązką. Niech zapamięta. 

	Pojawia się zatem pytanie – skoro jedyną zdrową drogą jest wy-
rażenie złości wprost, jasno i klarownie, to dlaczego tego nie ro-
bimy? I tu odpowiedzi jest całkiem sporo.

	Po pierwsze, nie wyrażamy złości wprost, myśląc, że w ten spo-
sób chronimy związek. Jest dokładnie na odwrót – ponieważ nie 
mówiąc partnerowi o tym, co nas złości, nie przekazujemy mu 
prawdy o sobie, nie odsłaniamy się ze swoimi oczekiwaniami, 
ale tłamsimy jakąś część siebie i związek się wyjaławia. Chroniąc 
drugą osobę przed naszą złością, budujemy mur.

	Po drugie, często unikamy złości, bo w wielu z nas własna złość 
budzi lęk. Bywa, że dorosły człowiek, który miał agresywnego 
rodzica, obiecuje sobie, że nigdy nie będzie taki w stosunku do 
swoich dzieci. Wyrzeka się złości, przez co wyrasta na osobę, 
która nie umie wejść w konflikt, bronić swoich racji, stawiać 
granic. Własna złość może budzić lęk także ze względu na siłę 
lub dlatego, że jest uczuciem konfliktowym, czyli dotyczy oso-
by kochanej.

	Niestety jako dorośli często nie radzimy sobie z własną złością, 
bo gdy byliśmy dziećmi, nikt nam nie pokazał, jak ją zdrowo 
wyrażać. W efekcie przekazujemy tę nieumiejętność własnym 
dzieciom i tak błędne koło złości toczy się dalej. Złość ma wiele 
twarzy, bardzo różnie wpływa na nasze życie. Zwykle niefortun-
nie. Bywa jednak pożyteczna, z jakiegoś przecież powodu jest 
nam dane ją odczuwać i tylko od nas zależy, jak ją wykorzystamy.

Aleksandra Szewczyk
psycholog

Kiedy się złościsz na swoją złość Czekaj tatka latka
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          REZONANS MAGNETYCZNY

           PRIME MED BIAŁYSTOK

Kochani, serdecznie zapraszamy na        

badanie do naszej pracowni.

Nie lekceważcie żadnych najmniejszych 

objawów.

Z tym kuponem oferujemy 10% rabatu.

Rejestracja pod numerem: 690 529 822
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HUMOR

W autobusie kontroler do pasażera:
– Proszę bilet do kontroli.
Pasażer szuka po kieszeniach i mówi:
– Gdzieśśś tutaaaj muuszę go mieććć
Kontroler:
– Szybciej proszę!
– Gdzieś tutaj muszę go mieć, gdzieś tutaj 
muszę go mieć, gdzieś tutaj muszę go mieć...

• • •

– Jak się nazywa japoński barista?
– Jaka Takawa

• • •

Dlaczego Kubica przejeżdża ostatni na metę?
– To element umowy z Orlenem. Zapłacili, 
by ich logo było jak najdłużej widoczne.

• • •

Jak krzyczą drwale w Ameryce, Polsce i Rosji, 
kiedy na ziemię spada ścięte drzewo?
W Ameryce: Uwaga!
W Polsce: Drzewo!
W Rosji: Łapcie!

• • •

Mój dziadek był na Titanicu. Jeszcze przed 
tragedią zaczął ostrzegać wszystkich, że 
statek zatonie. 
– I co? 
– Wyrzucili go z kina.

• • •

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

• • •

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
– Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu – 
„Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 
wakacjach”?
Zgłasza się Jasiu:
– Kłamstwem, Panie profesorze.

• • •

– Panie doktorze, mam problem... 
– Słucham.
– Codziennie chodzę do sklepu i kupuję 
dwie flaszki wódki. Boję się, że jestem 
zakupoholikiem!

• • •

W nocy blondynka budzi męża:
– Kochanie, wstawaj!
– Czego chcesz!? Jest trzecia nad ranem!
– Słyszysz jakie hałasy w kuchni?! To 
złodzieje!
– Kochanie, złodzieje nigdy nie zachowują 
się tak głośno!
Po jakimś czasie, blondynka znów go budzi:
– Kochanie, wstawaj! Słyszysz jak w kuchni 
cicho?! To złodzieje!

• • •

Blondynka pyta się na ulicy: 
– Przepraszam, która jest godzina? 
– Za piętnaście siódma – odpowiada 
zagadnięty mężczyzna. 
Na to blondynka: 
– Ja się nie pytam, która będzie za piętnaście 
minut tylko która jest teraz, baranie!

• • •

Stoją dwie owce na pastwisku.
– Meeeeeeeeeeeeeee!!! Mowi jedna. 
– Hau hau! Odpowiada druga. 
Na to pierwsza: Hej ty! Nie popisuj się ze 
znasz języki obce!

• • •

Dyrektorka domu wczasowego wita 
w progu wczasowicza:
– Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie 
w domu!
– Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem 
wypocząć!

• • •

– Jestem zdumiony, po kim nasz syn 
odziedziczył taki wspaniały rozum? – 
zachwyca się Kowalski swoim potomkiem. 
– Z pewnością po tobie – odpowiada 
Kowalska – ja mam swój na miejscu. 

• • •

Mąż wraca z pracy. 
W progu wita go żona, niesamowicie 
uradowana blondynka. 
– Kochanie co cię tak ucieszyło, z jakiego 
powodu masz taki dobry humor? – pyta mąż.  
– Wiesz kochanie, te puzzle co mi 
podarowałeś 2 tygodnie temu, 
dzisiaj udało mi się skończyć układać.  
– I co? To jest taki powód do radości?  
– Ależ tak kochanie, na pudełku pisało, że 
od 2 do 5 lat.

• • •

W aptece: 
– Jest kwas acetylosalicylowy? 
– Chodzi pani o aspirynę? 
– Tak, ciągle zapominam tej trudnej nazwy.

• • •

Blondynka dzwoni na policję ,żeby zgłosić,że 
okradziono jej samochód:
– Ukradli tablicę rozdzielczą, kierownicę, 
pedał hamulca, a nawet pedał gazu...
Za chwilę ponowny telefon:
– Już nie ważne, przez pomyłkę usiadłam na 
tylne siedzenie.

• • •

Jak się nazywa kot który leci?
– Kotlecik

• • •

Jadę sobie autobusem i obserwuję 
następującą scenę: na przystanku autobus 
zatrzymuje się, otwierają się drzwi. Wsiada 
jakaś babcia, przed wejściem za nią staje 
jakiś facet i pyta jej:
– Przepraszam, dojadę tym autobusem do 
centralnego rynku?
– Nie.
Drzwi zamykają się, autobus rusza, babcia 
siada i mruczy pod nosem:
– Za to ja dojadę...

60 GAZETKA





62 GAZETKA

OGŁOSZENIA DROBNE

   Sprzedam
 Filatelisto sprzedam dwa klasery pięk-

nych polskich znaczków pocztowych – lata 
60te (w arkuszach, osobno, nowe, stem-
plowane i różne inne). T. +32 474 453 330

 Sprzedam okazyjnie polskie kożuchy 
zakopiańskie: męski i damski oraz kurtkę 
damską, rosyjską ze srebrnego lisa (nowa). 
T. +32 474 453 330

  Praca: szukam
  Szukam pracy jako mechanik 

samochodowy, blacharz, lakiernik oraz 
spawalnictwo. Mieszkam w Antwerpii.  
T. 0465 552 083

  Szukam pracy w budowlance działalność 
belgijska. T. 0474697879

  Szukam pracy jako kierowca B C, 
posiadam kartę kierowcy i kod 95 do maja 
2025 r., znam j.francuski i mieszkam w 
Brukseli. T. 0494 120 989

  Ciesla-dekarz szuka pracy, własne 
narzędzia, samochód, doswiadczenie.  
T. 0486 737 671

  Szukam pracy na produkcji, budowie 

bądź też w magazynie. Mam 26 lat, 
j.angielski komunikatywny. T. 0499 146 912

  Jestem młodą, energiczną, dokładną 
osobą. Szukam pracy dodatkowej. 
Sprzątanie w domu, opieka nad osobą 
starszą lub dziećmi, pomoc w sklepie. 
Bruksela i okolice + w wybrane dni mogę 
dojeżdżać dalej. Posiadam samochód.  
T. 0474 132 429

  Szukam pracy przy wykończeniach 
wnętrz, szpachlowanie, malowanie, fix 
finish, docieplenia fasad . Pomogę również 
przy murowaniu lub dachu, dyspozycyjny 
od zaraz, punktualny i energiczny. 
Mieszkam w Brukseli. T. +32 467 797 996

  Mieszkanie: wynajmę
  Duplex do wynajęcia, Schaerbeek, blisko 

Nordu, przystanek „Thomas”, 2 pokoje, 
kuchnia umeblowana, łazienka z WC, 2 
WC samodzielne, składzik, małe poddasze, 
centralne ogrzewanie, łącze internetowe, 
cena 850€ + opłaty (liczniki gaz, elektryka, 
woda). dwumiesięczna gwarancja.  
T. 0478 696 890, dzwonić po 17h.

  Wynajmę pokój dla kobiety, umeblowa-
ny, bez meldunku, dzielnica Uccle.  
Tel 0484 643 166

  Mieszkanie: szukam
  Starsza pani szuka pokoju lub studia z 

meldunkiem, do wynajęcia na Saint Gilles 
do 500€. T. 0488 587 236 (0498 624 408)

  Szukam pokoju do wynajęcia dla pracuja-
cego mężczyzny ok. 60 lat, bez meldunku. 
T. 0465 117 137

 Wiadomości osobiste
  Jestem normalną kobietą, 57 lat, bez 

nałogów, mieszkam w Brukseli. Poznam 
sympatycznego, uczciwego pana w podob-
nym wieku. T. 0485 384 109

  Pan 53 lata pozna panią miłą i sympa-
tyczną. T. 0467 737 722

  Kobieta 53 lat szuka pana do stałego 
związku. T. 0493 781 389 /  
P.S. żonaci proszę nie dzwonić

  Mam 62 lat, poznam samotną, miła 
panią, 55+ lat, do miłej rozmowy. Cel towa-
rzyski bez zobowiązań. Odpowiem  
na każdy sms i telefon. T. 0485 350 017

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!

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 

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         

(         MERODE)

@
g

s
m

s
e
rv

ic
e
b

x
l

02/7207207

 SERVICE
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  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy  

znajdziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

Oferty pracy biura Impact na 
www.gazetka.be (baner na górze strony)

  Entreprise générale spécialisée en réno-
vation située dans le sud de BXL recherche 
1 équipe supplémentaire: 1 responsable 
/ chef de chantier, parlant français et 
ayant une bonne expérience générale 
dans le bâtiment, avec de préférence des 
accès à la profession. Minimum 10 ans 
d’expérience, Permis B. Les connaissances 
élémentaires en informatique (Internet, 
Word et Excel ) sont requises. Disponibilité, 
régularité, autorité, propreté, honnêteté 
et ne buvant pas d’alcool sont des atouts 
indispensables pour la fonction. En plus 
nous cherchons 2 ou 3 ouvriers polyvalent 
ou spécialisés. Veuillez envoyer un CV à 
l’adresse mail suivante: olivier@miseajour.
be ou me contacter au 0479 877 862 pour 
tout info complémentaire.

  Nous cherchons un ouvrier qualifié en 
toiture Q1 ou Q2 en CDD pour travailler 
entre Charleroi et Namur. Barème légal, 
congés payés, primes de fin d’année. Il faut 
parler en français correctement. Si vous 
êtes sérieux, fiable et courageux, vous 
pouvez téléphoner au 0471 190 870 

  Aktualnie poszukujemy do pracy 
doświadczonych murarzy. Praca przy 
wznoszeniu obiektów mieszkalnych na 
terenie Belgii - okolice Herselt. Start prac: 
14.03.2022. Wymagania: doświadczenie 
zawodowe na stanowisku murarza (w 
tym doświadczenie przy murowaniu cegłą 

klinkierową), systematyczność i termino-
wość w realizacji zadań, dyspozycyjność 
do współpracy na terenie Belgii, prawo 
jazdy kat. B oraz własne auto na wyjazd 
mile widziane. Oferujemy: zatrudnienie w 
oparciu o umowę o pracę, atrakcyjne staw-
ki godzinowe 11€ - 13€/h netto, darmowe 
zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy, 
dojazd do pracy oraz niezbędne narzędzia, 
gwarancję godzin, długoterminową współ-
praca. Kontakt: T. +48 510 926 184
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekruta-
cji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych 
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO).Administrato-
rem danych jest Regess Sp. z o.o. z siedzibą w 
Jeleniej Górze 58-500, Bankowa 36. Ma Pani/
Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich 
poprawiania i usunięcia. Polityka prywatności 
dostępna jest na stronie internetowej Regess.
Przesłanie aplikacji na powyższe ogłoszenie jest 
równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą i 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii, 
firmy zajmującej się utrzymaniem zieleni 
oraz systemu dróg regionalnych, zmotywo-
wanych kandydatów do pracy na stano-
wisku: kierowca CE. Zakres obowiązków: 
prowadzenie pojazdów ciężarowych (różne 
typy pojazdów: chłodnie, kontenery, inne 
naczepy). Transport towarów na trasach lo-
kalnych, dystrybucja (max. Do 10-ciu punk-

tów dziennie). Wymagania: doświadczenie 
w prowadzeniu pojazdów ciężarowych, 
prawo jazdy kat. C+E / karta kierowcy / kod 
95, własny środek transportu, komunika-
tywna znajomość języka angielskiego  
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie – do 
ponad 700 EUR netto tygodniowo, jedno-
razowy zwrot kosztów przejazdu do Belgii 
do kwoty 150 EUR, w pełni legalne zatrud-
nienie na podstawie belgijskiej umowy o 
pracę, dodatek wakacyjny (zgodnie z prze-
pisami obowiązującymi w Belgii - 15.38% 
rocznych zarobków brutto), premię roczną 
(w wysokości 8.33% rocznych zarobków 
brutto), dodatek rodzinny, zorganizowanie 
wszelkich formalności związanych z za-
trudnieniem w Belgii, opiekę polskojęzycz-
nych koordynatorów zakwaterowanie w 
pokojach jednoosobowym, płatne między 
70 a 80 EUR tygodniowo + zużycie mediów, 
pracę na dłuższy okres czasu, ubranie 
robocze. 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o 
przesłanie CV w języku angielskim na adres 
e-mail: info@nextagency.eu

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii 
najlepszych kandydatów do pracy w zawo-
dzie: monter okien i drzwi aluminiowych. 
Praca polega na montażu okien i drzwi w 
fabryce (montaż ram, uszczelnień, pianek, 
szyb, zaślepek, itp.). Praca na pierwszą 
zmianę. Wymagania: doświadczenie w 
tego typu pracy – montaż okien i drzwi w 
fabryce, znajomość j.angielskiego, mo-
tywacja do pracy. Oferujemy: atrakcyjne 
wynagrodzenie – ok. 15 EUR/h brutto + do-
datek 5 EUR za każdy przepracowany dzień 
+ możliwe nadgodziny, jednorazowy zwrot 
kosztów przejazdu do Belgii do kwoty 
150 EUR, w pełni legalne zatrudnienie na 
podstawie belgijskiej umowy o pracę, dodatek 
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wakacyjny (zgodnie z przepisami obowiązu-
jącymi w Belgii - 15.38% rocznych zarobków 
brutto), premię roczną (w wysokości 8.33% 
rocznych zarobków brutto), dodatek rodzinny, 
zorganizowanie wszelkich formalności związa-
nych z zatrudnieniem w Belgii, opiekę polsko-
języcznych koordynatorów, zakwaterowanie w 
pokojach jednoosobowym /płatne między 70 
a 80 EUR + zużycie mediów/, pracę na dłuższy 
okres czasu, ubranie robocze. Zainteresowane 
osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV na 
adres: info@nextagency.eu

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. poszu-
kuje dla jednego z klientów w Belgii zmotywo-
wanych kandydatów do pracy jako: pracownik 
ogólnobudowlany. Praca polega na wykonywa-
niu wszelkich prac ogólnobudowlanych. Wyma-
gania: doświadczenie zawodowe, motywacja do 
pracy, komunikatywny j.angielski. Oferujemy: 
atrakcyjne wynagrodzenie16,00 EUR brutto-
/h,w pełni legalne zatrudnienie na podstawie 
belgijskiej umowy o pracę, dodatek wakacyjny 
(zgodnie z przepisami obowiązującymi w Belgii 
- 15.38% rocznych zarobków brutto), premię 
roczną (w wysokości 8.33% rocznych zarobków 
brutto), dodatek rodzinny, pozostałe premie, 
bonusy i inne świadczeniazgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Belgii,zorganizowanie wszel-
kich formalności związanych z zatrudnieniem w 
Belgii, opiekę polskojęzycznych koordynatorów, 
jednorazowy zwrot kosztów przejazdu do Belgii 
do kwoty 125 EUR, zakwaterowanie w pokojach 
jednoosobowym /płatne 72 EUR tygodniowo, 
pracę na dłuższy okres czasu, ubranie robocze. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
aktualnego CV na adres: info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej klau-
zuli: (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 

OGŁOSZENIA DROBNE

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych). Wyrażam także zgodę 
na udostępnianie moich danych osobowych 
potencjalnym pracodawcom w kraju i za granicą 
do celów związanych z procesami rekrutacji. 
Rozumiem, że mogę żądać dostępu do moich 
danych osobowych, żądać ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 
przenoszenia danych. KRAZ 18051

  Nieruchomości
  Sprzedam ładne, przestronne mieszka-

nie 64m2 centrum Bialegostoku, ul. Lipowa, 
1 piętro, dwustronne, 3 oddzielne pokoje, 
kuchnia, łazienka z toaletą. Miejsce parkingowe 
w podwórzu, lokal na rowery, piwnica. Dwa 
pokoje, kuchnia (zmywarka, piekarnik elektrycz-
ny) i przedpokój, remontowane +/- 5 lat temu, 
mieszkanie mało używane właściciel przebywał 
za granicą. Cena 535 tys złotych. Po więcej infor-
macji, zdjęcia. T. 0472 812 557

  Sprzedam dom 460m, działka 1000m, 
standard, automatyka, 4 sypialnie, 2 łazienki, 2 
salony, biuro, pralnia, piękny ogród. Doskonała 
lokalizacja, dojazd 20 min do centrum War-
szawy. Zdjęcia na priv. Cena 405 000 tys euro. 
Lokalizacja Polska Piastów, obrzeża Warszawy. T. 
+48 791 730 370, email: kacprzakk@onet.pl

  Sprzedam 7 arów, dom 220m, zamieszkały, 2 
piętra i parter, Siemiatycze. T. 0475 61 66 54 i 
690 585 939 (0474 637 308)

  Sprzedam działkę rolną z możliwością zabu-
dowy siedliskowo-zagrodowej. Działka położona 
we wsi ok. 3 km od Siemiatycz. Pełne media 
w drodze przy działce, dojazd: droga asfalto-
wa. 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 działkę 8400m2 z widokiem na 
rzekę Nurzec. 2 drogi dojazdowe, okolica cisza, 
las i woda. Możliwość podzielenia działki np. 
na dwie rodziny, ze względu na 2 oddzielne 
dojazdy. Sama okolica jest znana z: Muzeum 
Rolnictwa, słynne wystawy pisanek. Pałac hr. 
Starzeńskich, restauracje, plaża, szlaki turystycz-
ne, imprezy kulturalno–rozrywkowe. T. +48 731 
649 222

  Posiadam do sprzedania atrakcyjną działkę 
budowlano-rolną z dopuszczeniem zabudowy. 
Położona we wsi, 1 km od miasta Ciechanowiec. 
Działka otoczona lasem, rzeką Nurzec oraz daw-
ną targowicą. Posiada 2 dojazdy, z obu stron 
(asfaltowe). W pobliżu zabudowy jednorodzin-
ne, co wiąże się z przyłączami. Dojazd drogą 
Wojewódzką 681. Wytyczona powierzchnia 
przez geodetę. Przyjedź i sam przekonaj się. Po 
więcej informacji T. +48 731 649 222

  Sprzedam działkę rolno-budowlaną, położoną 
we wsi Zadobrze (podlaskie), o pow. 1984m2, 
około 13mb Dostęp do mediów, woda i prąd 
obok działki. Do działki doprowadza droga 
asfaltowa oraz chodnik z kostki brukowej. . W 
okolicy las, rzeka Nurzec, 1km do Ciechanowca. 
Działkę będzie można przeznaczyć od 2022 
pod budowę domu do 70m2 bez pozwolenia. 
Możliwość przeznaczenia terenu na hodowlę 
zwierząt. T. +48 731 649 222 

MITINGI ANONIMOWYCH 
NARKOMANÓW 

«WOLNI I WYZWOLENI»
w każdą niedzielę, 20h30-22h30

Lange Beeldekensstraat 18
2060 Antwerpia

tel.:+32 489 897 856
email: wolniwyzowoleni@gmail.com

Pomożemy Ci w znalezieniu drogi 
w życiu bez narkotyków.



GAZETKA   67



68 GAZETKA

ANONIMOWI HAZARDZISCI
Informacje na temat uzależnienia od 

hazardu oraz zdrowienia  
pod numerem; +32 485 869 003

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

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  

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

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

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!

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!

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.

Grupa ACA (DDA /DDD) – Exodus
Wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcje.

Poniedziałek  godz. 20.00, Rue Jourdan 80, 1060 Saint Gilles, E-mail: dda.exodus.bruksela@gmail.com
(grupa spotyka się stacjonarnie)



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
tel: 0800 30 030 / bezpłatny
Pomoc w jęz. fr. i ang. dla osób,
które są ofi arami przemocy domowej.
tel: 1712 / bezpłatny
Pomoc w sytuacjach przemocy, znęcania się 
i wykorzystywania dzieci, w jęz. nl. i ang.

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
FB sztabpomocybelgia

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

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)

SZKOŁA POLSKA 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

SZKOŁA POLSKA IM. JANA PAWŁA II 
PRZY PWK
rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
tel:  0473 74 38 54
e-mail: sekretariat.pwk@orpeg.pl
www.pmk.orpeg.pl

SZKOŁA POLSKA 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.antwerpia.orpeg.pl

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 IM. JANA BRZECHWY 
W SOIGNIES
Pl. Van Zeeland, 33 7060 Soignies
tel: (+32) 491 33 49 80
e-mail: sekretariat@szkolasoignies.be
www.szkolasoignies.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, Off erlaan 3, 9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801
e-mail: edugandawa@gmail.com
www.szkola.edugandawa.be

INSTYTUT JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
IM. POLSKICH LOTNIKÓW W GANDAWIE
Sint-Josefstraat 7, 9041 Gent
tel: 0486 34 25 34
e-mail: dyrektor@instytutgent.be
www.instytutgent.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

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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PRZEWÓZ
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