






W Brukseli w pierwszych sześciu miesią-
cach tego roku użytkownicy hulajnóg elek-
trycznych uczestniczyli w prawie 400 wy-
padkach drogowych – poinformowała 
brukselska minister mobilności Elke Van 
den Brandt.
Łącznie 395 wypadków z udziałem hulajnóg 
doprowadziło do obrażeń u 373 osób, z któ-
rych 19 zostało poważnie rannych. W pra-
wie 90% przypadków doszło do obrażeń 
ciała użytkownika hulajnogi. Nieco ponad 
10% wypadków doprowadziło do obrażeń 
u innych osób, z których zdecydowaną więk-
szość stanowili piesi. 
Niemniej jednak w bieżącym roku znacz-
nie spadła liczba obrażeń związanych z tym 
środkiem transportu – w 2021 r. co sześć 
miesięcy rannych było prawie 511 osób. 
Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów 
wszyscy mają nadzieję, że liczba wypadków 
znacznie spadnie w drugiej połowie tego 
roku. Przepisy obejmują m.in. wprowadze-
nie nowych ograniczeń prędkości dla hulaj-
nóg, zakaz używania ich przez osoby poniżej 
16. r.ż. oraz zakaz korzystania przez dwie 
osoby z jednej hulajnogi. 

•••

We wrześniu inflacja w całej Unii Euro-
pejskiej wyniosła średnio 10,9% – wyni-
ka z danych Eurostat. W Belgii była ona 
o ponad jeden punkt procentowy wyższa. 
We wrześniu 2021 r. inflacja w całej Unii 
wynosiła tylko 3,6%.
Krajem UE, który we wrześniu tego roku 
borykał się z największą inflacją, była Es-
tonia – ceny były tam we wrześniu br. aż 

o 24,1% wyższe niż rok wcześniej. Bardzo 
wysokiej inflacji doświadczają też m.in. 
mieszkańcy Litwy (22,5%), Łotwy (22%), 
Węgier (20,7%) i Czech (17,8%). Także 
w Polsce wzrost cen jest duży, a inflacja 
we wrześniu wyniosła wg Eurostatu 15,7%. 
Polski Główny Urząd Statystyczny stosuje 
nieco inną metodę obliczania inflacji. We-
dług GUS-u we wrześniu inflacja w Polsce 
osiągnęła już poziom 17,2%.
W Belgii ceny były we wrześniu średnio 
o 12,1% wyższe niż rok wcześniej. Inflacja była 
w Belgii wyższa niż np. w Niemczech (10,9%), 
ale niższa niż w Holandii (17,1%) czy w Polsce.
Tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej 
inflacja we wrześniu 2022 r. była niższa niż 
8%. Najmniejszy wzrost cen odnotowano 
we Francji (6,2% w skali roku). Na Malcie in-
flacja wyniosła 7,4%.

•••

Nowotwór to jedna z najczęstszych przyczyn 
śmierci w Europie. Chorują ludzie w różnym 
wieku i różnych profesji. Nie ma reguły. Każ-
dego roku w Europie diagnozowane jest 
2,7 mln przypadków, a umiera 1,3 mln osób.
Z raportu Europejskiej Agencji Ochrony Śro-
dowiska wynika, że za 10% przypadków raka 
w Europie odpowiada zanieczyszczenie śro-
dowiska. Najgroźniejsze są zanieczyszczenia 
powietrza, takie jak smog, a także ekspozy-
cja na radon czy promieniowanie UV. Kon-
takt z dymem papierosowym, tzw. bierne 
palenie, również znacząco zwiększa ryzyko 
zachorowania na nowotwór. Groźne są tak-
że chemikalia w niektórych miejscach pracy 
(azbest, ołów, pestycydy).

Po raz pierwszy w dokumencie wydanym przez 
organ unijny wskazano powiązanie zachoro-
walności na nowotwory z zanieczyszczeniem 
środowiska. Autorzy raportu podkreślają, że 
część szkodliwych czynników może być ogra-
niczona do niemal niezauważalnego poziomu.

•••

Living Planet Report 2022 to kompleksowe 
badanie trendów w globalnej bioróżnorod-
ności i zdrowiu planety. Ta znana publika-
cja WWF ujawnia średni spadek populacji 
gatunków o 69% od 1970 r. Choć wysiłki na 
rzecz ochrony przyrody pomagają, koniecz-
ne są pilne działania, jeśli mamy odwrócić 
wspomniane procesy.

•••

153,5 mln ton żywności marnuje się co 
roku w Unii Europejskiej. W 2021 r. Unia 
wyeksportowała mniej żywności, niż zmar-
nowała, bo tylko 138 mln ton. To marno-
trawstwo kosztuje rocznie europejskie ro-
dziny 143 mld euro. 
Każdy mieszkaniec Belgii co roku wyrzuca na 
śmietnik 345 kg jedzenia, głównie warzywa 
i owoce.

•••

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS 
dla Radia Zet wynika, że prawie 80% Pola-
ków jest przeciwnych zmianie czasu z letnie-
go na zimowy. 47,2% ankietowanych zdecy-
dowanie odpowiedziało się za zniesieniem 
zmiany czasu i odpowiedziało „zdecydowa-
nie tak”. 29,8% uważa, że „raczej tak”. Prze-
ciwnych zniesieniu zmian czasu jest niespeł-
na 14% badanych.

B R E V E S
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BRUXELLES (HAREN)

SKLEP BUDOWLANY
ELEKTRYKA, HYDRAULIKA, PARKIETY, PŁYTKI, FARBY, MASZYNY

UBRANIA ROBOCZE, DACHY, NARZĘDZIA

CHAPECHAPE  

49€ 

HTVA/TONNE

MIESZANKA 
250kg CEMENTU NA M³

WIĘCEJ INFORMACJI ? BEZPLATNĄ WYCENĘ ?
KONTAKT : MATEUSZ@BIGMATHAREN.BE
RUE ARTHUR MAES 100, 1130 BRUXELLES (HAREN)
N° TEL : 02 899 09 09

GODZINY OTWARCIA
PON.-PT. 6:30 - 18:00

SOB. 8:00 - 15:00
WWW.BIGMAT-HAREN.BE

BIGMAT HAREN       @BIGMATHAREN

ODWIEDŹ NASZ NOWY   

SHOWROOM



Kto nie skorzysta z pomocy?
Ci, którzy zarabiają więcej, czyli osoby, któ-
rych roczny dochód przekracza pewien próg 
(62 tys. euro netto dla osoby samotnej, 
125 tys. euro dla pary). Fiskus uzna interwen-
cję za świadczenie podlegające opodatkowa-
niu – warunek wynagrodzenia nie wyklucza 
premii, ale będzie ona po prostu opodatkowana.

A co ze współwłaścicielami?
Premia dotyczy także osób mieszkających 
w budynkach, w których obowiązują zbio-
rowe umowy energetyczne. Jednak te 
osoby będą musiały złożyć wniosek o do-
płatę w FPS.

POZOSTAŁE ŚRODKI POMOCY
Obniżka VAT
6-procentowy VAT na rachunki za gaz i prąd 
będzie naliczany do 31 marca 2023 r.

Przedłużenie rozszerzonej taryfy 
socjalnej
Przedłużona taryfa socjalna zostaje utrzyma-
na do 31 marca 2023 r. Jest ona dostępna dla 
osób otrzymujących wynagrodzenie podsta-
wowe (revenu d’intégration), beneficjentów 
Grapa oraz osób niepełnosprawnych. 

Z dniem 1 lutego 2021 r. została ona rozsze-
rzona na osoby, które otrzymują zwiększo-
ną interwencję. Dotyczy to m.in. emery-
tów, rodzin niepełnych w trudnej sytuacji 
finansowej oraz osób o dochodach do  
ok. 20 tys. euro brutto rocznie. Stawka ta jest 
automatycznie przydzielana osobom do 
niej uprawnionym. Za pośrednictwem por-
talu tarifsocial.economie.fgov.be można  
sprawdzić, czy obywatelowi przysługuje 
taryfa socjalna.

Bon na ogrzewanie pelletem
Gospodarstwa domowe, dla których pellet (gra-
nulat drzewny) jest głównym źródłem ogrzewa-
nia, otrzymają bon o wartości 250 euro. 

Bon na olej opałowy
O bon na olej opałowy wartości 300 euro bę-
dzie można ubiegać się do 31 marca 2023 r. 
(zamiast do 10 stycznia 2023 r.).

11 października 2022 r. rząd federalny za-
warł porozumienie w sprawie budżetu na 
lata 2023–2024. Mowa tam o środkach 
przeznaczonych na pomoc finansową dla  
belgijskich gospodarstw domowych w celu  
złagodzenia skutków rosnących rachun-
ków za energię.

BONUS W WYSOKOŚCI  
196 EURO MIESIĘCZNIE

Dla kogo przeznaczona jest ta pomoc?
Wszystkie osoby prywatne, które nie zawar-
ły lub nie odnowiły stałej umowy na prąd 
i gaz przed 1 października 2021 r., otrzymają 
pomoc w wysokości 196 euro. Konkretnie 
wsparcie to wynosi 135 euro/miesiąc na gaz 
i 61 euro/miesiąc na energię elektryczną.

Co zrobić, aby otrzymać bonus 196 euro?
Nie należy nic robić. Kwota 196 euro zosta-
nie automatycznie odliczona od rachun-
ków (zaliczek miesięcznych) konsumen-
tów, o ile mają oni indywidualny licznik 
gazu i energii elektrycznej oraz spełniają 
warunki jego uzyskania (tj. nie mają za-
wartej lub odnowionej przed 1 październi-
ka 2021 r. umowy na czas określony).

Do kiedy obowiązuje bonus 196 euro?
Bonus ten wszedł w życie w listopadzie 
2022 r. Najpierw miał obowiązywać tylko do 
grudnia, ale rząd federalny postanowił prze-
dłużyć go do marca 2023 roku (włącznie).

Kto otrzyma pomoc?
	» Osoby samotne, których roczny do-

chód netto podlegający opodatkowa-
niu nie przekracza 62 tys. euro.

	» Osoby żyjące w związku (gospodar-
stwa domowe), których roczny dochód 
netto podlegający opodatkowaniu nie 
przekracza 125 tys. euro.

	» Gospodarstwa domowe mające na 
utrzymaniu dodatkową osobę (dzieci, 
rodzica) na każdą dodatkową osobę do 
określonego rocznego dochodu netto 
podlegającego opodatkowaniu mogą 
doliczyć 3700 euro.

BELGIA: 
rachunki za energię i pomoc finansowa państwa

W I A D OMO Ś C I
NOWY PREMIER WIELKIEJ 
BRYTANII
Liz Truss zrezygnowała z pełnienia funkcji 
premiera Wielkiej Brytanii. Zajmowała to 
stanowisko zaledwie 44 dni, najkrócej w hi-
storii kraju.

24 października Rishi Sunak, były minister 
finansów Wielkiej Brytanii, został nowym 
liderem rządzącej Partii Konserwatywnej 
i w efekcie objął urząd premiera kraju. Su-
nak jako jedyny z pretendentów do przy-
wództwa w partii uzyskał wymagane popar-
cie minimum 100 posłów.

SZCZYT PRZYWÓDCÓW 
UNIJNYCH
Podczas październikowego szczytu UE w Bruk-
seli przywódcy 27 państw zgodzili się, że będą 
„pracować razem nad środkami” mającymi na 
celu powstrzymanie wzrostu cen energii dla 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – 
poinformował przewodniczący Rady Europej-
skiej Charles Michel. Nie udało im się jednak 
zawrzeć porozumienia co do limitu cen gazu. 
Większość krajów wspólnoty popiera jego 
wprowadzenie, jednak istnieją różnice zdań 
co do tego, jaki mechanizm zastosować.

UE wprowadzi mechanizm korekty rynkowej, 
który ma być uruchamiany wtedy, gdy ceny 
gazu będą nadmiernie wysokie. Konkretne 
propozycje ustawowe przygotują wspólnie 
Komisja Europejska i ministrowie energetyki 
krajów UE.

KOLEJNA KARA  
DLA POLSKI
30 mln euro — tyle wynosi kolejna transza 
pieniędzy, jaką Polsce potrąciła z należnych 
jej funduszy Komisja Europejska. Jest to wynik 
niewykonania od roku postanowienia TSUE 
w sprawie dotyczącej Sądu Najwyższego.

To już siódma transza kar potrąconych Polsce 
przez Komisję Europejską. Łącznie od 3 listo-
pada 2021 r., kiedy rozpoczął się okres nali-
czania kar, Polska straciła już 267 mln euro 
(1 mld 260 mln zł).

Polska nie płaci bezpośrednio kar, dlatego 
Komisja Europejska sama odejmuje kolejne 
kwoty od należących się jej funduszy.

358 mln euro – to na dzień 27 październi-
ka wysokość kar, jakie Polska ma zapłacić 
za niewykonanie postanowienia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazują-
cego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego. 
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14,30€ brutto dla osób z całym etatem (38 godzin)
13,90€ brutto powyżej 30 godzin
13,27€ brutto poniżej 30 godzin
12,91€ brutto dla osób od 13 godzin
Bony żywnościowe w wysokości 7,50 € od pierwszego dnia pracy
(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
Płatne dni wolne podczas nieobecności klienta
Miłą, zaufaną i profesjonalną obslugę po polsku
Pomoc w sprawach administracyjnych (rozliczenia podatkowe, 
ubezpieczenia, bank, itp.)

Nasza firma oferuje:

Współpracę ze związkami zawodowymi
Nie wymagamy podpisywania umów z klientami!

 

BIURO ETTERBEEK
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
 
BIURO ETTERBEEK - La Chasse
Chaussée de Wavre 709
1040 Etterbeek
Tel : 02 681 17 94
Gsm : 0492 976 803
Pon.-pt. : 9.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 18.00
W ostatni dzień miesiąca
Czynne do godziny 19.00
 
BIURO IXELLES
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
 
BIURO MEISER
Boulevard Général Wahis, 262A
1030 Schaerbeek
Tel.: 02 672 85 38
Gsm: 0492 976 807
Pon. - czw. : 9.00 – 17.00
 
BIURO SAINT-GILLES
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
 
BIURO JETTE
Avenue de Jette 218 
1090 Jette
Gsm: 0492 976 805
Pon., wt., czw., pt. : 9.00 – 17.00
 
BIURO ANDERLECHT
Boulevard Sylvain Dupuis 264
1070 Anderlecht
Gsm: 0492 976 810
Pon.- śr. : 9.00 – 17.00
Czw. – pt.: 9.00 – 16.30
 
BIURO LEUVEN
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
 

e-mail: orchidea.ts@gmail.com
www.facebook.com/orchidea.ts

WITAMY W NASZYMNOWYM 
BIURZE NA JETTE :

Avenue de Jette 218, 1090 Jette 
Zapraszamy w poniedziałki, wtorki, czwartki 

i piątki od 9h do 17h

Orchidea 
titres-services



wie nazywani Orlętami Lwowskimi. 31 paź-
dziernika rozpoczęto przejmowanie władzy 
w okupowanej przez Austro-Węgry części 
Królestwa. W nocy z 6 na 7 listopada w za-
jętym kilka dni wcześniej Lublinie powo-
łano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej, którego premierem został socjali-
sta Ignacy Daszyński. Na rzecz odzyskania 
niepodległości i uporządkowania sytuacji 
w powojennym chaosie działała także Rada 
Regencyjna, powołana jeszcze w 1917 r. 
w Warszawie przez Niemcy i Austro-Węgry. 
Miała ona jednak raczej złą opinię wśród pol-
skiego społeczeństwa; krytykowano ją szcze-
gólnie za uległość wobec zaborców i kon-
serwatyzm. Na początku listopada 1918 r. 
członkowie Rady zdawali sobie sprawę, że 
ich polityczna rola dobiega końca, i starali 
się powołać rząd mający szerokie poparcie 
społeczne, któremu mogliby oddać władzę 
z przekonaniem, że w możliwie krótkim cza-
sie przeprowadzi on wybory do Sejmu.

 

Sytuację polityczną w Warszawie zmieniło 
w sposób zasadniczy przybycie 10 listopa-
da 1918 r. specjalnym pociągiem z Berlina 
uwolnionego z twierdzy magdeburskiej 
Józefa Piłsudskiego. Na Dworcu Głównym 
powitał go m.in. reprezentujący Radę Re-
gencyjną książę Zdzisław Lubomirski. Rząd 
lubelski na wieść o powrocie twórcy Legio-
nów oddał mu się do dyspozycji. Przyjazd 
Piłsudskiego wywołał w stołecznym mie-
ście entuzjazm i radość. Polacy uwierzyli, że 
niewola się kończy i marzenia o niepodległej 
ojczyźnie się spełniają. 11 listopada 1918 r. 
Rada Regencyjna „wobec grożącego niebez-
pieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, 
dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń woj-
skowych i utrzymania porządku w kraju” 

 

W trakcie I wojny światowej po przeciwnych 
stronach stanęli dwaj zaborcy – Niemcy i Ro-
sja. Austro-Węgry – trzeci z krajów, który za-
silił swoje terytorium polskimi ziemiami – 
targane wewnętrznymi sporami i słabościa-
mi, zaczynały tracić kontrolę nad narodami 
wchodzącymi w skład ogromnego habsbur-
skiego imperium. 28 czerwca 1914 r. pocho-
dzący z Bałkanów Gawriło Princip zamordo-
wał austriackiego następcę tronu Franciszka 
Ferdynanda i jego żonę Zofię. To wydarzenie 
było iskrą, która podpaliła beczkę prochu, 
jaką była ówczesna Europa. Stare sojusze 
przestały obowiązywać, dotychczasowi 
sprzymierzeńcy wystąpili przeciwko sobie. 
Kataklizm pochłonął ponad 14 mln ludzkich 
istnień. Zakończył się całkowitą klęską Nie-
miec i rozpadem Austro-Węgier, przyczynił 
się do obalenia cara Mikołaja i do wybuchu 
rewolucji bolszewickiej w Rosji. 

Odzyskiwanie państwowości zaczęło się 
na Śląsku Cieszyńskim, gdzie już 19 paź-
dziernika 1918 r. powstała Rada Narodowa 
Księstwa Cieszyńskiego, kierowana przez 
ks. Józefa Londzina. Była ona pierwszym 
formalnym rządem na ziemiach przyszłej 
II Rzeczypospolitej. Zaledwie 9 dni później 
w Krakowie polscy posłowie do austria-
ckiego parlamentu powołali Polską Komisję 
Likwidacyjną, na której czele stanął działacz 
chłopski Wincenty Witos. Jej zadaniem 
miało być przejęcie władzy administracyj-
nej od Austriaków i ustanowienie państwo-
wości polskiej w Galicji. Bój o przynależność 
do odradzającej się ojczyzny stoczyli miesz-
kańcy Lwowa. Walki z Ukraińcami o władzę 
nad miastem trwały od początku listopada 
1918 r. aż do połowy 1919 r. Szczególną 
rolę w tych wydarzeniach odegrali bardzo 
młodzi polscy patrioci – harcerze i ucznio-

przekazała władzę wojskową i naczelne 
dowództwo wojsk polskich jej podległych 
brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Był 
to dopiero początek trudnej drogi do for-
mowania się państwa – naznaczonej walką 
Śląska, Wielkopolski oraz Warmii i Mazur 
o polskość, a także bolszewicką inwazją oraz 
kryzysami gospodarczymi i politycznymi. 

W okresie międzywojennym toczono ostre 
spory o to, które z wydarzeń jesieni 1918 r. 
uznać za symboliczny moment odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Dla zwolenni-
ków Józefa Piłsudskiego najważniejszym 
wydarzeniem było przybycie ukochanego 
Komendanta 10 listopada do Warszawy. 
Z kolei lewica przekonywała o znaczeniu 
utworzonego w Lublinie rządu Daszyń-
skiego. Spory rozsądził Sejm RP w 1937 r., 
uznając, że Święto Niepodległości obcho-
dzone będzie 11 listopada „jako rocznica 
odzyskania przez naród polski niepodległe-
go bytu państwowego i jako dzień po wsze 
czasy związany z wielkim imieniem Józefa 
Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu 
w walkach o wolność ojczyzny”. W latach 
1939–1944 oficjalne lub jawne obchodze-
nie tego święta było niemożliwe, za jakiekol-
wiek upamiętnianie tej daty groziła śmierć. 
W 1945 r. władze komunistyczne świętem 
państwowym uczyniły 22 lipca – na pamiąt-
kę Manifestu PKWN. Święto Niepodległości 
zniesiono ustawą Krajowej Rady narodowej. 
Jakiekolwiek próby kultywowania obcho-
dów tego dnia groziły surowymi represjami 
ze strony władz. Narodowe Święto Niepod-
ległości ponownie obchodzimy od 1989 r. 

Ostatnie miesiące uświadomiły nam – 
wszystkim, którzy w większości nie pamię-
tamy już wojny – że niepodległość, wolność 
i bezpieczeństwo to wartości bardzo ulotne, 
delikatne, o które trzeba dbać i które trzeba 
szanować i pielęgnować. Strach i niepew-
ność towarzyszące nam nadal niech nie od-
bierają nam jednak ducha, bo jak pokazują 
nam akty odwagi Ukraińców i Irańczyków 
– NIEPODLEGŁOŚĆ mamy w sercu.

Anna Albingier

Rzeczpospolita Obojga Narodów z map świata zniknęła 
w 1795 r., gdy doszło do III rozbioru. Dopiero 123 lata 
później, w listopadzie 1918 r., kraj odzyskał niepodległość. 
Próbowano wyzwolić się z kajdan już wcześniej, 
niestety żaden ze zrywów narodowych nie przyniósł 
spodziewanego efektu. Insurekcja kościuszkowska oraz 
powstania listopadowe i styczniowe zakończyły się klęską. 
Dopiero I wojna światowa przyniosła przetasowania 
polityczne, dzięki którym nadzieja na odrodzenie 
własnego państwa na nowo zapłonęła w sercach Polaków.
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W czasie lockdownów z niepokojem wpa-
trywaliśmy się w liczby zachorowań i szu-
kaliśmy u siebie lub innych symptomów 
choroby. Strach przed zakażeniem kazał lu-
dziom odsuwać się od innych na bezpieczną 
odległość, ograniczyć bezpośrednie kontak-
ty. Wyzwolił obawę o najbliższych, których 
nie można było odwiedzić. Ten strach 
utrzymywał się jeszcze długo, pobudzany 
informacjami o kolejnych wariantach cho-
roby. Z obawy przed zachorowaniem wielu 
ludzi spędziło tygodnie w odosobnieniu, 
a uczniowie i pracownicy z dala od sal lek-
cyjnych i biur. Ale co najbardziej niepokoją-
ce, z dala od innych ludzi – kolegów, koleża-
nek, nauczycieli, przełożonych. 

Wojna w Ukrainie przyniosła obrazy znisz-
czenia i śmierci. Spowodowała wielomilio-
nowy exodus mieszkańców napadniętego 
państwa do innych – w większości sąsied-
nich krajów. Obrazy wojennej rzeczywisto-
ści stały się już codziennością, bo wojna 
trwa nadal. I choć konfl ikty zbrojne istnie-
ją na całym świecie, to dla nas najbardziej 
niepokojące jest to, że ta wojna toczy się 
tuż za polską granicą. 

Płonące lasy, wysychające rzeki, topniejące 
lodowce, ginące gatunki roślin i zwierząt, 
letnie upały i brak deszczu – aktualności 
dotyczące klimatu także nas dotykają i ro-
dzą pytania o przyszłość gatunku ludzkiego 
i całej naszej planety. 

Ostatnia niezwykle niepokojąca sprawa to 
wzrost cen energii, a co za tym idzie – pod-
wyżki cen wszystkich artykułów. Już teraz co-
dzienne zakupy to spory wydatek, a niepokój 
wzrasta, gdy ludzie pomyślą o zimie i rachun-
kach za prąd i gaz, które przyjdzie im zapłacić 
w okresie ogrzewania mieszkań. Wiele osób 
już teraz ma trudności z dokonaniem opłat, 
a co będzie w niedalekiej przyszłości? 

Rodzice zastanawiają się, jak rozmawiać na 
te wszystkie niepokojące tematy z dziećmi. 
W jaki sposób przekazać informacje, by po-
wiedzieć prawdę, ale nie zarazić ich własnym 
strachem. Dorośli także muszą poradzić sobie 
z niepokojem. Media nam tego nie ułatwiają. 
Proporcje pomiędzy pozytywnymi i negatyw-
nymi wiadomościami od dawna są zachwiane. 
Niestety liczy się sprzedaż i oglądalność, więc 
to, co najbardziej niepokojące, skandaliczne, 
wypiera przekaz oparty na konkretnych infor-
macjach i opisaniu kontekstu sprawy. 

Trzeba wiedzieć, że strach to emocja, któ-
ra towarzyszy ludzkości od zarania dziejów 
i jest bardzo pomocna. Strach pomagał 
i pomaga przeżyć w środowisku, które prze-
cież zawsze było pełne różnych „pułapek”. 
Chronił przed niebezpieczeństwem, był sy-
gnałem alarmowym, bo pojawiał się, gdy 
coś ludziom groziło. Dziś żyjemy w innym 
świecie, ale nadal jest on pełen niepew-
ności i zmian, które są przyczyną różnych 
obaw. Współcześnie strach włada coraz 
bardziej naszymi myślami. 

Każdy z nas ma inną odporność na stres. 
Zależy ona od wielu czynników – genetyki, 
systemu hormonalnego, doświadczenia ży-
ciowego, wrażliwości, umiejętności rozwią-
zywania problemów itp. Gdy jednak poziom 
stresu zostanie krytycznie przekroczony, każ-
dy odczuje to na własnym zdrowiu. Długo-
trwały stres może przerodzić się w chorobę. 
Może spowodować zaburzenia emocjonalne 
i zaburzenia odżywiania, być przyczyną róż-
nych form uzależnień, a także wpływać na 
rozwój depresji. Stres oddziałuje również nie-
zwykle mocno na ludzki układ immunologicz-
ny i na serce, stąd bliska droga od wielkiego 

PANDEMIA, WOJNA W UKRAINIE, INFORMACJE NA 
TEMAT ZMIAN KLIMATU, PODWYŻKI CEN ENERGII. 
Z MEDIÓW PŁYNĄ WŁAŚCIWIE SAME PRZYGNĘBIAJĄCE 
WIADOMOŚCI, BUDZĄCE CODZIENNIE WIĘKSZY 
LUB MNIEJSZY NIEPOKÓJ. JAK SIĘ OBRONIĆ PRZED 
ZALEWEM NEGATYWNYCH WIADOMOŚCI, TAK BY NIE 
WZMAGAŁY LĘKÓW? ZROZUMIEĆ I DZIAŁAĆ – TAKĄ 
ODPOWIEDŹ PODSUWA WSPÓŁCZESNA NAUKA. 

i częstego niepokoju do różnych chorób. 
Jedni są bardziej odporni i lepiej znoszą 
niepokój, inni mogą doświadczać trudności 
każdego dnia. Dlatego nie można pozwolić, 
by strach zawładnął całym naszym życiem 
i odciął nas od normalnego działania.

� 

Niektórzy stosują radykalny środek: zaprze-
stają oglądania wiadomości, a w telewizji 
i internecie szukają tylko rozrywki. Niestety 
zamknięcie oczu na teraźniejszość sprawdzić 
się może na krótko. Niepokojące wieści tak 
czy inaczej do nas dotrą – nie jest możliwe 
całkowite „wylogowanie” się z otaczającej 
nas rzeczywistości. Dlatego pomocne może 
być odpowiednie wybranie źródeł informacji 
– ograniczenie takich kanałów, które bazują 
tylko na negatywnym przekazie i zasypywa-
niu odbiorcy wyłącznie najczarniejszymi sce-
nariuszami. Wybranie mediów, które nie tyle 
straszą, co próbują objaśniać zjawiska dzisiej-
szego świata, pokazują konteksty i prezentują 
różne punkty widzenia na daną sprawę. 

Wiele badań potwierdza, że odbiorca takich 
informacji ma mniejszy poziom niepokoju, 
bo nie tylko słyszy o niepokojących spra-
wach, ale też widzi je w szerszej perspekty-
wie, poznaje ich źródła i skutki oraz możliwe 
rozwiązania – może więc lepiej zrozumieć 
sprawę. Dzięki temu, że otrzymał wiele in-
formacji, sam może wyrobić sobie pogląd na 
dane zagadnienie. I choć czasami informacje 
są sprzeczne lub się wykluczają, to ich mno-
gość pozwala rozwiać przynajmniej niektóre 
obawy. Jedna wiadomość, podana w bardzo 
emocjonalnym tonie, może nas silnie zanie-
pokoić i zestresować, ale gdy lepiej ją zrozu-
miemy, poziom strachu spada. 

Dzięki rozwojowi neurobiologii lepiej wie-
my, co dziej się w organizmie pod wpływem 
niepokoju. To pomaga nie tylko zrozumieć 
sam proces powstawania emocji, ale i ra-
dzenia sobie w sytuacji, gdy jej doświad-
czamy. A tym samym złagodzić nasz lęk. 
Ponadto można dobrać terapię tak, by pra-
cować nad myślami. Odkryto, że nadmierne 
rozmyślanie nad problemami i roztrząsanie 
każdej nieprzyjemnej sytuacji wcale nie 
pomaga w znalezieniu rozwiązania. Wprost 
przeciwnie: czyni nas mniej efektywnymi. 
Cała nasza energia „idzie” w myślenie, a do-

datkowo częstą porą rozmyślań jest noc, 
kiedy i tak nic nie możemy zrobić. Zamiast 
się więc zadręczać, lepiej przenieść myśle-
nie nad problemem na porę, w której mo-
żemy zadziałać, inaczej zostanie nam tylko 
coraz większe pogrążanie się w niepokoju. 

Wszyscy obawiają się różnych rzeczy, ale 
niektórzy potrafi ą podchodzić bardziej ela-
stycznie do kwes� i niepokoju, czyli umieją 
zapanować nad strachem. Nie pozwalają, 
by zawładnął całym ich życiem, lub na bie-
żąco rozwiązują swoje problemy i nie są 
długo blokowani przez niepokój. Po prostu 
mózg musi się odciąć od ciągłego rozpatry-
wania danej sprawy i właśnie wtedy może 
pojawić się oczekiwane rozwiązanie. 

Wiadomo, że medytacja, aktywność fi zycz-
na, spotkania z innymi ludźmi, kontakt z na-
turą czy ze zwierzętami łagodzą silne uczucia 
i obniżają poziom stresu. Podobnie działają 
ćwiczenia uważności, czyli bycia całym sobą 
tu i teraz. Badania neurobiologii idą głębiej. 
Strach sprawia, że zaczynamy się stresować, 
ale w pewnej dawce jest on niezwykle waż-
ny, bo właśnie wtedy jesteśmy zobligowani 
do tego, żeby zaadaptować się do nowych 
warunków lub czegoś się nauczyć. I w ten 
sposób dokonuje się ewolucja nas jako po-
szczególnych osobników, jak i całej ludzkości. 

Oswoić strach można na różne sposoby. Jed-
nym z nich jest nazwanie swych niepokojów 
– określenie, czy należą do sfery zdrowia, 
pracy, fi nansów, wypowiedzenie ich głośno 
i nadanie im punktacji – np. w skali od 1 do 
10. Pomaga także nadanie im śmiesznego 
akcentu – poprzez nazwanie imieniem ko-
micznego bohatera. Takie działanie, choć 
wydaje się dziwne i mało poważne, ma jed-
nak swój cel – oddramatyzowuje i pozwala 
spojrzeć inaczej na problem. Następnie trze-
ba się przyjrzeć uważniej sobie, by dostrzec, 
kiedy myśli pełne niepokoju pojawiają się 
w naszej głowie. Jeśli krążą w kółko, są iden-
tyczne i podnoszą poziom stresu, a towa-
rzyszy im uczucie bólu w piersiach czy kuli 
w brzuchu, należy je przerwać i skoncen-
trować się na czymś innym. Pomocne może 
być ograniczenie czasu na rozmyślania nad 
problemem. Należy wyznaczyć kwadrans na 
dokonanie myślowych lub pisemnych nota-
tek, czyli opisanie niepokoju, sporządzenie 

listy możliwych rozwiązań, znalezienie po-
zytywów i negatywów zaistniałej sytuacji. 
Określone ramy czasowe pozwolą przestać 
myśleć nad problemem przez cały czas. 

 

Działaj! To remedium płynące z badań na-
ukowych. Aktywności fi zyczne i umysłowe 
to najlepsze rzeczy, by nie dać się zawładnąć 
obawom. Bezruch, zamknięcie się na innych, 
pozostanie w jednym, znanym miejscu to 
najgorsze, co można zrobić. Im dłużej zosta-
jemy w stanie izolacji, tym trudniej z niego 
wyjść. Pokazały to tygodnie lockdownu. Im 
większe poczucie sprawczości, czyli przeko-
nanie, że to ja kontroluję, co się w moim ży-
ciu dzieje, i podejmuję wyzwania, jakie nie-
sie codzienność, tym lepsze radzenie sobie 
z lękiem. Niepokojące informacje i zdarzenia 
nie znikną – przyjdą następne. Ale już nie za-
sieją paraliżującego niepokoju, który odcina 
nas od przyjemności i sprawia, że pogrążamy 
się w ciągłym stresie lub chorobie. 

Działanie można oprzeć – i najlepiej tak 
zrobić – na wielu różnorodnych obszarach 
aktywności. Możemy np. zacząć coś, na co 
nigdy dotąd nie mieliśmy czasu. Motywacja 
do zmiany to kolejny sposób radzenia sobie 
z niepokojem, który zawdzięczamy odkry-
ciom w neurobiologii. Dobrze zacząć działa-
nia w tej sferze życia, która najbardziej nas 
niepokoi. Jeżeli są to przekazy o zmianach 
klimatycznych i katastrofach naturalnych, 
spróbujmy zmienić swój sposób konsumpcji. 
Badanie opublikowane w listopadzie 2021 r. 
przez UCLouvain pokazuje, że jedna osoba 
na dziesięć cierpi na „ekologiczny niepokój”. 
Dlatego warto zrobić coś dobrego dla planety 
– kupować mniej lub rozważniej, ograniczyć 
używanie plas� ku. Dobrze wysłuchać audy-
cji ekspertów na dany temat i żyć bardziej 
ekologicznie. Ale jeszcze lepiej zaangażować 
się w działalność organizacji ekologicznej lub 
wpisać do budżetu obywatelskiego plan za-
siania łąk kwietnych w swoim mieście.

Angażując się w działanie, zyskujemy ogrom-
ną korzyść. Wzrasta nasze morale i rośnie 
optymizm. Robimy coś dla siebie, ale także 
dla innych, a w efekcie może i dla całej plane-
ty. Nie skupiamy się na swoich myślach, nie 
wpadamy w czarnowidztwo i niemoc. Nada-
jemy większy sens swojej egzystencji. Nie kar-
mmy więc niepokoju bezruchem, działajmy!

Sylwia Maj

´
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dotyczące klimatu także nas dotykają i ro-
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te wszystkie niepokojące tematy z dziećmi. 
W jaki sposób przekazać informacje, by po-
wiedzieć prawdę, ale nie zarazić ich własnym 
strachem. Dorośli także muszą poradzić sobie 
z niepokojem. Media nam tego nie ułatwiają. 
Proporcje pomiędzy pozytywnymi i negatyw-
nymi wiadomościami od dawna są zachwiane. 
Niestety liczy się sprzedaż i oglądalność, więc 
to, co najbardziej niepokojące, skandaliczne, 
wypiera przekaz oparty na konkretnych infor-
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Chronił przed niebezpieczeństwem, był sy-
gnałem alarmowym, bo pojawiał się, gdy 
coś ludziom groziło. Dziś żyjemy w innym 
świecie, ale nadal jest on pełen niepew-
ności i zmian, które są przyczyną różnych 
obaw. Współcześnie strach włada coraz 
bardziej naszymi myślami. 

Każdy z nas ma inną odporność na stres. 
Zależy ona od wielu czynników – genetyki, 
systemu hormonalnego, doświadczenia ży-
ciowego, wrażliwości, umiejętności rozwią-
zywania problemów itp. Gdy jednak poziom 
stresu zostanie krytycznie przekroczony, każ-
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WIADOMOŚCI, BUDZĄCE CODZIENNIE WIĘKSZY 
LUB MNIEJSZY NIEPOKÓJ. JAK SIĘ OBRONIĆ PRZED 
ZALEWEM NEGATYWNYCH WIADOMOŚCI, TAK BY NIE 
WZMAGAŁY LĘKÓW? ZROZUMIEĆ I DZIAŁAĆ – TAKĄ 
ODPOWIEDŹ PODSUWA WSPÓŁCZESNA NAUKA. 

i częstego niepokoju do różnych chorób. 
Jedni są bardziej odporni i lepiej znoszą 
niepokój, inni mogą doświadczać trudności 
każdego dnia. Dlatego nie można pozwolić, 
by strach zawładnął całym naszym życiem 
i odciął nas od normalnego działania.

� 

Niektórzy stosują radykalny środek: zaprze-
stają oglądania wiadomości, a w telewizji 
i internecie szukają tylko rozrywki. Niestety 
zamknięcie oczu na teraźniejszość sprawdzić 
się może na krótko. Niepokojące wieści tak 
czy inaczej do nas dotrą – nie jest możliwe 
całkowite „wylogowanie” się z otaczającej 
nas rzeczywistości. Dlatego pomocne może 
być odpowiednie wybranie źródeł informacji 
– ograniczenie takich kanałów, które bazują 
tylko na negatywnym przekazie i zasypywa-
niu odbiorcy wyłącznie najczarniejszymi sce-
nariuszami. Wybranie mediów, które nie tyle 
straszą, co próbują objaśniać zjawiska dzisiej-
szego świata, pokazują konteksty i prezentują 
różne punkty widzenia na daną sprawę. 

Wiele badań potwierdza, że odbiorca takich 
informacji ma mniejszy poziom niepokoju, 
bo nie tylko słyszy o niepokojących spra-
wach, ale też widzi je w szerszej perspekty-
wie, poznaje ich źródła i skutki oraz możliwe 
rozwiązania – może więc lepiej zrozumieć 
sprawę. Dzięki temu, że otrzymał wiele in-
formacji, sam może wyrobić sobie pogląd na 
dane zagadnienie. I choć czasami informacje 
są sprzeczne lub się wykluczają, to ich mno-
gość pozwala rozwiać przynajmniej niektóre 
obawy. Jedna wiadomość, podana w bardzo 
emocjonalnym tonie, może nas silnie zanie-
pokoić i zestresować, ale gdy lepiej ją zrozu-
miemy, poziom strachu spada. 

Dzięki rozwojowi neurobiologii lepiej wie-
my, co dziej się w organizmie pod wpływem 
niepokoju. To pomaga nie tylko zrozumieć 
sam proces powstawania emocji, ale i ra-
dzenia sobie w sytuacji, gdy jej doświad-
czamy. A tym samym złagodzić nasz lęk. 
Ponadto można dobrać terapię tak, by pra-
cować nad myślami. Odkryto, że nadmierne 
rozmyślanie nad problemami i roztrząsanie 
każdej nieprzyjemnej sytuacji wcale nie 
pomaga w znalezieniu rozwiązania. Wprost 
przeciwnie: czyni nas mniej efektywnymi. 
Cała nasza energia „idzie” w myślenie, a do-

datkowo częstą porą rozmyślań jest noc, 
kiedy i tak nic nie możemy zrobić. Zamiast 
się więc zadręczać, lepiej przenieść myśle-
nie nad problemem na porę, w której mo-
żemy zadziałać, inaczej zostanie nam tylko 
coraz większe pogrążanie się w niepokoju. 

Wszyscy obawiają się różnych rzeczy, ale 
niektórzy potrafi ą podchodzić bardziej ela-
stycznie do kwes� i niepokoju, czyli umieją 
zapanować nad strachem. Nie pozwalają, 
by zawładnął całym ich życiem, lub na bie-
żąco rozwiązują swoje problemy i nie są 
długo blokowani przez niepokój. Po prostu 
mózg musi się odciąć od ciągłego rozpatry-
wania danej sprawy i właśnie wtedy może 
pojawić się oczekiwane rozwiązanie. 

Wiadomo, że medytacja, aktywność fi zycz-
na, spotkania z innymi ludźmi, kontakt z na-
turą czy ze zwierzętami łagodzą silne uczucia 
i obniżają poziom stresu. Podobnie działają 
ćwiczenia uważności, czyli bycia całym sobą 
tu i teraz. Badania neurobiologii idą głębiej. 
Strach sprawia, że zaczynamy się stresować, 
ale w pewnej dawce jest on niezwykle waż-
ny, bo właśnie wtedy jesteśmy zobligowani 
do tego, żeby zaadaptować się do nowych 
warunków lub czegoś się nauczyć. I w ten 
sposób dokonuje się ewolucja nas jako po-
szczególnych osobników, jak i całej ludzkości. 

Oswoić strach można na różne sposoby. Jed-
nym z nich jest nazwanie swych niepokojów 
– określenie, czy należą do sfery zdrowia, 
pracy, fi nansów, wypowiedzenie ich głośno 
i nadanie im punktacji – np. w skali od 1 do 
10. Pomaga także nadanie im śmiesznego 
akcentu – poprzez nazwanie imieniem ko-
micznego bohatera. Takie działanie, choć 
wydaje się dziwne i mało poważne, ma jed-
nak swój cel – oddramatyzowuje i pozwala 
spojrzeć inaczej na problem. Następnie trze-
ba się przyjrzeć uważniej sobie, by dostrzec, 
kiedy myśli pełne niepokoju pojawiają się 
w naszej głowie. Jeśli krążą w kółko, są iden-
tyczne i podnoszą poziom stresu, a towa-
rzyszy im uczucie bólu w piersiach czy kuli 
w brzuchu, należy je przerwać i skoncen-
trować się na czymś innym. Pomocne może 
być ograniczenie czasu na rozmyślania nad 
problemem. Należy wyznaczyć kwadrans na 
dokonanie myślowych lub pisemnych nota-
tek, czyli opisanie niepokoju, sporządzenie 

listy możliwych rozwiązań, znalezienie po-
zytywów i negatywów zaistniałej sytuacji. 
Określone ramy czasowe pozwolą przestać 
myśleć nad problemem przez cały czas. 

 

Działaj! To remedium płynące z badań na-
ukowych. Aktywności fi zyczne i umysłowe 
to najlepsze rzeczy, by nie dać się zawładnąć 
obawom. Bezruch, zamknięcie się na innych, 
pozostanie w jednym, znanym miejscu to 
najgorsze, co można zrobić. Im dłużej zosta-
jemy w stanie izolacji, tym trudniej z niego 
wyjść. Pokazały to tygodnie lockdownu. Im 
większe poczucie sprawczości, czyli przeko-
nanie, że to ja kontroluję, co się w moim ży-
ciu dzieje, i podejmuję wyzwania, jakie nie-
sie codzienność, tym lepsze radzenie sobie 
z lękiem. Niepokojące informacje i zdarzenia 
nie znikną – przyjdą następne. Ale już nie za-
sieją paraliżującego niepokoju, który odcina 
nas od przyjemności i sprawia, że pogrążamy 
się w ciągłym stresie lub chorobie. 

Działanie można oprzeć – i najlepiej tak 
zrobić – na wielu różnorodnych obszarach 
aktywności. Możemy np. zacząć coś, na co 
nigdy dotąd nie mieliśmy czasu. Motywacja 
do zmiany to kolejny sposób radzenia sobie 
z niepokojem, który zawdzięczamy odkry-
ciom w neurobiologii. Dobrze zacząć działa-
nia w tej sferze życia, która najbardziej nas 
niepokoi. Jeżeli są to przekazy o zmianach 
klimatycznych i katastrofach naturalnych, 
spróbujmy zmienić swój sposób konsumpcji. 
Badanie opublikowane w listopadzie 2021 r. 
przez UCLouvain pokazuje, że jedna osoba 
na dziesięć cierpi na „ekologiczny niepokój”. 
Dlatego warto zrobić coś dobrego dla planety 
– kupować mniej lub rozważniej, ograniczyć 
używanie plas� ku. Dobrze wysłuchać audy-
cji ekspertów na dany temat i żyć bardziej 
ekologicznie. Ale jeszcze lepiej zaangażować 
się w działalność organizacji ekologicznej lub 
wpisać do budżetu obywatelskiego plan za-
siania łąk kwietnych w swoim mieście.

Angażując się w działanie, zyskujemy ogrom-
ną korzyść. Wzrasta nasze morale i rośnie 
optymizm. Robimy coś dla siebie, ale także 
dla innych, a w efekcie może i dla całej plane-
ty. Nie skupiamy się na swoich myślach, nie 
wpadamy w czarnowidztwo i niemoc. Nada-
jemy większy sens swojej egzystencji. Nie kar-
mmy więc niepokoju bezruchem, działajmy!

Sylwia Maj
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Książę Karol to pierworodny syn królo-
wej Elżbiety II i księcia Filipa. Już w wieku 
czterech lat stał się następcą tronu, gdy 
jego matka niespodziewanie szybko, bo 
jako 26-latka, została królową Elżbietą II. 
Czekał jednak na objęcie tronu niezwykle 
długo, aż 70 lat. 

Karol był wrażliwym dzieckiem, pozbawio-
nym matczynej opieki, gdyż Elżbieta II peł-
niła królewskie obowiązki. Jego ojciec był 
zaś dość surowy. Szkoła z internatem, do 
której uczęszczał, była dla niego – jak sam 
mówił – piekłem ze względu na panujący 
w niej rygor i prześladowania ze strony 
innych uczniów, którzy nie zwracali uwagi 
na to, że jest księciem, ale dostrzegali zbyt 
odstające uszy. Jako pierwszy następca tro-
nu zdobył uniwersyteckie wykształcenie. 
Najbardziej pożądany kawaler na świecie 
w 1981 r. poślubił Dianę Spencer. Aran-
żowane małżeństwo szybko przyniosło 
rozczarowanie obojgu małżonkom, któ-
rzy zaczęli szukać szczęścia w związkach 
pozamałżeńskich. Karol odnowił romans 
z Camillą Shand, po mężu Parker Bowles. 
Po rozwodzie Karola i Dianę łączyła tylko 
opieka nad synami – Williamem i Harrym. 

Z czasem z nielubianego męża „królowej 
ludzkich serc” Karol stał się osobą docenia-
ną za zaangażowanie w działalność chary-
tatywną i ekologiczną. Wreszcie w 2005 r. 
poślubił swą wielką młodzieńczą miłość 
Camillę Parker Bowles i odtąd wiódł życie 
ziemianina i następcy tronu. W miarę upły-
wu lat przejmował kolejne obowiązki swej 
matki, która cedowała je na niego ze wzglę-
du na swój wiek. Różne gafy pokazują go 
jako dość niecierpliwego i bezpośredniego 
w wyrażaniu swojego zdania. 

Jako król Wielkiej Brytanii mógł wybrać cał-
kiem inne monarsze imię, gdyż nosi także 
imiona Philip, Arthur i George. Jego po-
przednicy – Karol I i Karol II – nie zapisali się 
najlepiej w historii Wielkiej Brytanii. Obaj 
żyli w XVI w., w czasach dość niełatwych 
dla kraju. Karol I został pozbawiony władzy 
i jako jedyny brytyjski król ścięty – zyskał 
przydomek tyrana, bo rozwiązał dwukrot-
nie parlament i wprowadził ogromne po-
datki oraz wysokie kary za ich niepłacenie. 
Zaś jego syn Karol II był bawidamkiem uza-
leżnionym finansowo od Francji. 

Karol III nie będzie miał wpływu na politykę, 
ale może mieć na społeczeństwo poprzez te 
dziedziny życia, w których aktywnie działa 
od wielu dziesięcioleci. Jest zainteresowa-
ny ochroną środowiska, akceptuje społecz-
ną różnorodność, a poprzez fundację The 
Prince’s Trust wpiera dzieci z uboższych 
rodzin. W swoim pierwszym przemówie-
niu jako nowy król w przejmujący sposób 
wspomniał swoją matkę, która przez 70 lat 
służyła Brytyjczykom i państwom Wspól-
noty Narodów. Sam obiecał służyć narodo-
wi z lojalnością, ofiarnością i szacunkiem. 
W pałacu Buckingham podniesiono sztan-
dar królewski, a zebrani za zewnątrz ludzie 
skandowali „God save the King!”.

Z osobą nowego brytyjskiego króla zwią-
zana jest też ciekawostka – Karol III ma 
polskiego przodka. To Franciszek Hauke – 
wykładowca w szkole artylerii i nauczyciel 
języka niemieckiego i matematyki w war-
szawskim licem – praprapradziadek księcia 
Filipa, ojca obecnego króla. 

Obecnie Karol III cieszy się sporym poparciem 
społeczeństwa i ma duży kredyt zaufania. 
Wszyscy zastanawiają się, jakie będzie jego 
panowanie. Pewnych podpowiedzi można 
szukać już podczas koronacji. Ceremonia ma 
zostać w jakiś sposób zmieniona i dostoso-
wana do współczesnych czasów, będzie też 
mniej wystawna niż koronacja Elżbiety II. 

Opublikowane zdjęcia pokazują pierwszy 
dzień pracy nowego monarchy – w tym się-
ganie po dokumenty ze słynnej czerwonej 
skrzynki, czyli tej, w której brytyjscy królowie 
otrzymują dokumenty rządowe. Podaje się do 
wiadomości pierwsze decyzje Karola III, także 
te dotyczące jego własnej rodziny – jego brat 
Andrzej, skompromitowany udziałem w afe-
rze seksualnej, nie będzie mógł pełnić obo-
wiązków na królewskim dworze. Nowy król 
ma docenić „pracujących członków rodziny 
królewskiej” poprzez chęć nadania im statu-
su radców stanu, czyli osób, które są upoważ-
nione do wykonywania większości oficjalnych 
obowiązków urzędującego monarchy. Ale 
mówi się także, że chce „odchudzić” monar-
chię i zwolnić część pracowników cywilnych. 

Już teraz rodzą się pytania o przyszły 
kształt monarchii. Czy ze Wspólnoty Naro-
dów odejdą kolejne państwa? Czy Austra-
lia odrzuci brytyjskiego króla jako głowę 
państwa? Czy Irlandia się zjednoczy? Nie 
brakuje też osób, które spekulują o rychłej 
abdykacji Karola III i przekazaniu władzy 
najstarszemu synowi, Williamowi. 

Obawy te nie są nowe. Karol III zasiadł na tro-
nie, mając 74 lata. Ale już dobrych kilka lat 
temu wystawiano w Londynie sztukę teatral-
ną o nim jako o królu, choć był wówczas księ-
ciem Walii, zatytułowaną „Niech żyje Karol III”. 
Cieszący się popularnością spektakl pokazy-
wał między innymi obawy o to, co się stanie 
z brytyjską monarchią po śmierci Elżbiety II. 

Oddanie sprawom monarchii i sumienne 
pełnienie obowiązków – to dwie rzeczy 
podkreślane na całym świecie, które naj-
lepiej charakteryzowały rządy Elżbiety II. 
Jaką opinię świat wyda o Karolu III? Prze-
konamy się już wkrótce.

Sylwia Maj
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Młoda kobieta wybie-

gła na ulicę i padła 
na ziemię. Sąsie-
dzi spojrzeli  na

nią z litością, kilka kobiet porzuciło swoje 
zajęcia i pobiegło, by jej pomóc. W jednej 
chwili wieść o śmierci starca obiegła ulice. 
Rodzina zbiegła się do domu żałoby – szano-
wany przez wszystkich Djar zamknął swoje 
oczy na wieczność, teraz jego bliscy musieli 
zapewnić mu bezpieczną przeprawę na sąd 
Ozyrysa. Jego córki i synowie, pożegnawszy 
ukochanego ojca, rozpoczęli trudny i pra-
cowity okres żałoby. Kobiety nasmarowały 
zapłakane twarze błotem, mężczyźni scho-
wali głęboko brzytwy – one nie będą myły 
twarzy, a oni nie będą golić bród ani głów 
tak długo, jak długo ich ojciec nie zazna roz-
koszy przebywania z bogami. 

Ciało Djara spoczęło na noszach, sąsiedzi i bli-
scy stanęli za tragarzami, wezwano Strażnika 
Pieczęci i jednego z opłaconych balsamistów. 
Lament towarzyszył orszakowi aż do miejsca 
za miastem. Balsamiści pracowali w odosob-
nieniu, w namiotach na wzgórzu, z dala od 
zgiełku codzienności, tam, gdzie mikstury i źle 
zabalsamowane zwłoki nie przeszka-
dzały aż tak bardzo postronnym. 
„Chwała Ozyrysowi, że ro-
dzina ma pieniądze 
i miejsce spo-
czynku. 

Rodzina mojej żony musiała pochować 
brata bez trumny, na szczęście znaleźli jesz-
cze skrawek miejsca przed wejściem do 
grobowca bogaczy. Niech bogowie o nich 
wszystkich pamiętają, niech ich imiona nie 
będą zapomniane!”.

Djar już jako młody człowiek przygotowywał 
się na ten dzień – z każdej zarobionej sumy 
odkładał do szkatułki kilka monet, albo jakieś 
kosztowności, żeby jego dzieci nie musiały ła-
mać sobie głowy tym, jak opłacić pochówek 
i przygotowanie grobowca. Pieniędzy starczy-
ło na wszystko! Zostało nawet nieco na kil-
ka ofi ar w świątyni, ale na to przyjdzie czas 
później, teraz ciało ojca rodziny należy oddać 
służącym „tego, który mieszka w namiocie”, 
pana zaświatów, Ozyrysa, boga umarłych, sę-
dziego naszych uczynków. 

Kiedy żałobnicy zbliżyli się do rozstawio-
nych na uboczu namiotów, na ich spo-
tkanie wyszło kilku mężczyzn. Skłonili się, 
starszy skinął na stojącego po swojej pra-
wej stronie, a ten, nie zwlekając, wystąpił 
ku niosącym ciało i skinieniem głowy na-
kazał, by podążyli za nim. Djara odprowa-
dziły za zasłonę lamenty córek i płaczek. 
Kiedy kotara się za nim zamknęła, rodzina 
mogła jedynie modlić się do wszystkich 
bogów, by balsamiści wykonali swoją pra-
cę tak, jak zostali za nią wynagrodzeni. 

Ciało zmarłego położono na dużym kamien-
nym stole. Pierwszy przystąpił do niego 
nacinacz – obsydianowym nożem spraw-
nie naciął podbrzusze Djara z lewej strony. 
Musiał działać szybko. Nie tylko dlatego, że 
dobra mumifi kacja wymagała dokładnego 
trzymania się nakazów czasu i przepisów, 
ale też dlatego, że gdy tylko wykonał nacię-
cie, był przepędzany ze wzgórza jako nie-
czysty i bezczeszczący ciało. Pod gradem 
kamieni i towarzyszących im przekleństw 
nacinacz sprawnie salwował się ucieczką. 
Kiedy już był bezpieczny, upadł na ziemię 
i przemówił sam do siebie: „Jak wszystkich 
bogów kocham, musze zmienić robotę”.

Tymczasem w namiocie balsamiści krzątali 
się przy zwłokach – wątrobę, jelita, płuca 
i żołądek umieszczono już w soli; później, 
kiedy będzie można je odpowiednio zabal-
samować, trafi ą do urn kanopskich. Tylko 
serce musi pozostać nietknięte w ciele 
– Ozyrys będzie go potrzebował… Młody 
balsamista, przyuczający się do zawodu, 
obserwował, jak łysy, przypominający nie-
co sępa starszy mężczyzna pochyla się nad 
zwłokami. W świetle lampy błysnął metal 
– to haczyk do wyciągania mózgu. Ten w za-

-

„Djar 
nie żyje!”
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światach 
do niczego 

się nie przy-
da, a może tylko 

zepsuć cały proces. 
„Sęp” sprawnym 

ruchem manewrował 
w nozdrzach Djara; mło-

dy ani się obejrzał, a już było 
po sprawie. 

„Nie stój tak, przynieś miski z wi-
nem, daj dość korzeni. To dobry klient, 

jego rodzina zapłaciła sowicie”. Stary na-
wet nie spojrzał na ucznia, który już pod-
chodził do ciała z przygotowaną miesza-
niną palmowego wina i wonności. Zanim 
Djara złożą do kadzi z solą, jego ciało nale-
ży dokładnie przemyć. Uczeń i mistrz roz-
łożyli płachtę szarawego płótna i przystąpili 
do ciała, które spoczywało w natronie. „Pa-
miętaj! Siedemdziesiąt dni, sól musi mieć 
czas, żeby wyciągnąć wodę. Zaznacz, kiedy 
trzeba wymienić. Chodź ze mną, w drugim 
namiocie czeka już jeden gotowy, dajmy 
odpocząć Djarowi, niech jego imię nie zo-
stanie zapomniane”.

Uczeń wszedł do kolejnego namiotu; na 
stole leżała bardzo chuda, ciemna postać, 
nad nią kilku kapłanów. W środku pachnia-
ło żywicą i trocinami – jeden z mężczyzn 
upychał wióry i kawałki waty do brzucha 
„mumii in spe”, inny z zaciekawieniem 
przyglądał się, jak trzeci mocuje ciału leżą-
cemu na stole sztuczną nogę. „Nie może iść 
w zaświaty o jednej nodze” – wyjaśnił stary 
i uczniowi wydawało się, że na twarzy mi-
strza błysnął znikomy uśmiech. 

Każdy, kto trafiał do namiotu balsamisty 
„niekompletny”, wychodził z niego „napra-
wiony”. Mumiom dorabiano utracone palce, 
prostowano nieco garby, słowem – robiono 
wszystko, by w zaświatach, już jako żyjący, 
byli sprawni, zdrowi i mogli robić wszystko 
to, co za życia. Ciało trzeba było zachować 
w jak najlepszym stanie, inaczej dusza nie 
pozna go po śmierci i nie wróci. Jeśli ciało 
się zepsuje, zniknie – zniknie też dusza i czło-
wiek nigdy już nie zazna spokoju. 

Kiedy żywica się odpowiednio ogrzała, kapła-
ni wylali ją na ciało – mieszanka oliwy, wosku, 
natronu i gumy zapobiegnie pękaniu skóry. 
Inni sprawnymi ruchami owijali bandażami 
zwłoki – młody patrzył z podziwem, jak wy-
suszone palce osłaniano materiałem. Każdy 
osobno, ułożenie plisów było piękne – młody 
był dumny, że może uczyć się od najlepszych.

 
Djar otworzył oczy. Wiedział, że umarł, 
ale nie czuł z tego powodu smutku – był 
pewien, że jego dzieciom niczego nie za-
braknie i że zadbał o zachowane ciała 
po śmierci, bo zbudował sobie wygodny 
i piękny grobowiec, w którym będzie mógł 
zamieszkać. Teraz musiał skupić się na po-
dróży na Pole Trzcin; tam spotka wszystkich 
bogów, tam znów zobaczy ukochaną żonę, 
tak, nie ma na co czekać: w drogę! Każde 
zapisane na ścianach grobowca zaklęcie, 
każdy amulet złożony przy doczesnym ciele 
Djara pomogą mu przejść przez ogień, po-
konać potwory, udobruchać dziwne istoty 
z zaświatów i dotrzeć do Sali Prawd. 

Żegluga ku Sali Ozyrysa jest trudna, Księ-
ga Umarłych to wielka pomoc. Djar był 
wdzięczny artystom, że tak dobrze wykonali 
swoją pracę – słowa były spisane popraw-
nie, każde zaklęcie było czytelne, tam, gdzie 
tylko można, widniało pięknie wymalowa-
ne „Djar”. Nikt nie zapomni jego imienia, 
każdy, kto wejdzie złożyć mu ofi arę, będzie 
wiedział, do kogo należy ten wspaniały gro-
bowiec. Djar był rad. 

Nagle do jego uszu doleciał szmer głosów – 
był na miejscu. Wszedł do sali pewnym kro-
kiem, ale nie mógł ukryć lęku. Przed nim stała 
potężna postać – silne, piękne ludzkie ciało 
i przerażająca głowa szakala – Anubis. Za nim 
na tronie Djar dostrzegł zielonkawą posągo-
wą twarz Ozyrysa. Skłonił się, sala ucichła – 
sędziowie patrzyli w skupieniu. „Nie kradłem, 
nie kradłem własności boga, nie mówiłem 
kłamstw, nie wywołałem niczyjego płaczu, 
nie plotkowałem, nie sprawiłem, że ktoś był 
głodny…” – zaczął Djar. Czterdzieści dwa grze-
chy – jeśli jego serce było przewrotne, zniknie 
na wieczność, pożarty przez Ammita, niezwy-
kle ważne było więc, by na wszystkie zarzuty 
odpowiedzieć negatywnie. Djar czuł, że tuż 
za nim, gdzieś na skraju cienia czai się wielki 
i straszliwy potwór: pół-lew, pół-hipopotam 
z głową krokodyla, sapie i węszy, jakby chciał 
upewnić się, że sądzony jest szczery. 

Kiedy padło „nie zabiłem”, Anubis ruszył ku 
małej ludzkiej postaci. W jego palcach poja-
wiło się długie, białe i niezwykle piękne pió-
ro, które umieścił na szalce misternie wyko-
nanej wagi. Strażnik wyciągał dłoń i spojrzał 
na człowieka. Djar poczuł ciepło i zobaczył 
własne serce płynące w powietrzu w kie-
runku wagi. Sala zamarła, kiedy spoczęło na 
drugiej szalce; nawet Ammit ucichł. Pew-
nie czekał w napięciu na posiłek… Sądzony 

wpatrywał się w wagę – bogowie, co będzie, 
jeśli szala się przesunie… Ale waga pozosta-
ła w bezruchu. Djar był uratowany, bestia 
poczłapała głębiej w ciemność, poczeka na 
posiłek, na pewno pojawi się ktoś smakowi-
ty, może jakiś polityk? Oni zawsze smakowali 
najlepiej, hmm, rozmarzył się potwór. Anubis 
podszedł do Djara: „Chodź za mną, sprawie-
dliwy”. Mężczyzna nie mógł powstrzymać 
uśmiechu, w końcu zobaczy swoją Achtai…

     

Egipcjanie najbardziej obawiali się po śmier-
ci dwu rzeczy: nieprzychylnego osądu i zapo-
mnienia. Orszak żałobników opuszczał wła-
śnie grobowiec Djara, wszyscy byli pewni, że 
mężczyzna nie zostanie zapomniany. Jego 
imię zdobiło każde wolne miejsce na mu-
rach; gdzie tylko można, ustawiono posążki 
i popiersia z jego podobizną. Przygotowano 
miejsca na ofiary – rodzina zadba o to, by 
ojciec nie został zapomniany. Synowie Djara 
opłacili też strażników, którzy będą chroni-
li jego wieczny spokój. Ostatnio tak wielu 
umarłych utraciło twarze, ich imiona zatarto, 
ich posągi zniszczono, a mumie… 

Aż strach myśleć, jakie kary będą spoty-
kać tych, którzy zakłócają spokój umarłym. 
Rabusie wiedzieli jednak, jak zacierać śla-
dy i oszukiwać los – wybijali ciałom dziu-
ry w ustach, by dusze nie mogły wskazać 
złoczyńców, łamali ręce i nogi, by nie mogły 
ich dosięgnąć razami. Każdy amulet, zdoby-
ty skarb był dla nich wart ryzyka, nie oszczę-
dzali nawet faraonów. Kara dla złapanych na 
gorącym uczynku była straszliwa, adekwatna 
do czynów, ale nadal okrutna i krwawa. 

Kiedy pieczętowano wejście, żałobnicy po 
cichu modlili się o spokój dla spoczywają-
cego w grobowcu Djara. „Niech jego imię 
nigdy nie będzie zapomniane” – wyszepta-
ła mała dziewczynka.

Anna Albingier
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Oczywiście szczęście to i w przypadku mło-
dych milionerów nie wszystko. Jak się okazu-
je, obok chwytliwego pomysłu mają oni też 
niskie poczucie sprawiedliwości i moralno-
ści. W przypadku „FIRE” jeden z uczestników, 
Wout Schrijvers (28) z Diepenbeek, dorobił 
się majątku na podejrzanych inwestycjach 
bazujących na sprawnie skonstruowanych 
piramidach fi nansowych, których początków 
należy szukać w Rosji. Wout mieszka w Du-
baju, chwali się markowymi ciuchami, a jego 
„inwestorzy” dbają o jego niekończące się 
zasoby. W jego oczach wszystko jest OK – on 
zarabia, a to, co się dzieje z innymi ludźmi, 
którzy przez jego nielegalne praktyki tracą 
majątki i wikłają się w poważne problemy 
fi nansowe, to już nie jego problem. Rekla-
mując swoją działalność, Wout mówił o nie-
mal natychmiastowych i pewnych zyskach, 
a jako przykład sukcesu podawał oczywiście 
siebie samego. Jego media społecznościowe 

Zauważyliście pewnie, że 
media coraz więcej uwagi 
poświęcają osobom, które
 stały się bogate w ekspre-

sowym tempie? Chodzi tu niemal 
zawsze o ludzi bardzo młodych – ta-
kich, powiedzmy, przed trzydziestką. 
Wielkim hitem jesiennej ramówki 
belgijskiego VRT miał być właśnie 
program o takich młodych i ambit-
nych rekinach biznesu – „FIRE vroeg 
op pensioen”, w wolnym tłumacze-
niu: „Fire – wcześniejsza emerytu-
ra”. Napisałam o nim nawet tekst. 
Był o tym, że to supersprawa, bo 
młodzi i ambitni, że inspiruje i takie 
tam, ale niestety musiałam wrócić 
do biureczka i wprowadzić kilka po-
prawek, bo jak się okazało, niektórzy 
postanowili dojść do sukcesu bar-
dzo na skróty. Postanowiłam zatem 
przyjrzeć się niektórym „milionerom 
na szybko” i doszłam do wniosku, że 
nie wszystko złoto, co się świeci. 

Powiedzenie naszych rodziców i dziadków 
można bardzo łatwo przyłożyć do fenomenu 
młodych ludzi, którzy w ekspresowym czasie 
i często w naszym mniemaniu niemal bez 
wysiłku dołączają kolejne zera na swoich kon-
tach bankowych. Jeśli popatrzymy na bogaczy 
z dziada pradziada, takich jak amerykańska 
rodzina Rockefellerów czy nasi polscy Gryca-
nowie, zauważymy, że na sukces najmłodsze-
go pokolenia składają się wysiłki ich dziadów. 
Nazwiska i marki, które przynoszą największe 
zyski: TESLA, Microsoft, Apple, mają swoje 
początki gdzieś w piwnicach i garażach. Nie-
którzy ambitni często latami czekają na wielką 
szansę, która dla wielu nie nadchodzi nigdy. 

Wiele rodzin, które podaje się za przykład 
aspirującym do osiągnięcia sukcesu, swoją po-
zycję ugruntowało ciężką pracą przodków, któ-
rą teraz jedynie pielęgnują, doglądają i uno-
wocześniają. Jeśli dzieci czy wnuki milionerów 
decydują się na pracę w rodzinnym biznesie, 
otrzymują w spadku nie tylko pieniądze, ale 
też tradycję i wielką odpowiedzialność, którą 
nie wszyscy potrafi ą udźwignąć. Dawniej sy-
tuacja ekonomiczna, ograniczenia w kwes� i 
dostępu dóbr i środków oraz reklama „dbały” 
o to, że na rynku pozostawali jedynie najsil-
niejsi, elastyczni oraz ci, którzy byli w stanie 
poświęcić dla sukcesu znacznie więcej niż 
inni. Często to dopiero ich wnuki mogły ze-
brać owoce. Na nazwisko i pozycję na rynku 
trzeba było pracować i czekać. Teraz wszystko 
można przyspieszyć, rozdysponować, unowo-
cześnić i pakować w taki sposób, żeby sprze-
dać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. 

W przeszłości osoby, które miały chwytliwy 
pomysł, musiały liczyć się także z tym, że ze 
względu na mniejszy dystans między pro-
ducentem a klientem w razie jakichkolwiek 
uchybień w jakości produktu ich kariera 
mogła skończyć się w ciągu jednego 
dnia. Ponieważ często działali lokal-
nie, łatwiej było budować zaufanie 
i dużo szybciej można było je stra-
cić. Oczywiście nie należy sądzić, 
że dawniej nie było szemranych 
interesów i nieuczciwych sze-
fów – oczywiście, że byli! Cho-
dzi raczej o ich liczbę i wpływ, 
jaki mieli na społeczeństwo 
i świat. Lata prób i błędów, 
szukanie inwestorów oraz 
pomysłu na siebie zaowo-
cowały w przypadku właści-
cieli tych znanych i wiodą-
cych na rynku fi rm, ale jest 
też wiele takich osób, które 
mimo wielkiego zaangażowa-
nia i tytanicznej pracy wciąż 
pozostają w niszy. Oprócz pracy 
i talentu trzeba mieć także sporo 
szczęścia. Kiedy patrzymy na suk-
cesy młodych milionerów „na szyb-
ko”, wydaje się, że szczęścia mają tak 
samo jak pieniędzy – pod dostatkiem. 
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są dokumentacją pasma sukcesów; koloro-
we magazyny po prezentacji „FIRE” rozpły-
wały się nad kreatywnością i zaradnością 
młodego przedsiębiorcy. 

Podobnie było i na naszym podwórku. Nie 
wiem, czy pamiętacie „najmłodszego pol-
skiego milionera” Piotra Kaszubskiego. Chło-
pak pojawił się w mediach z dnia na dzień, 
w programach śniadaniowych opowiadał 
o swoich pomysłach i reklamował swoje 
cudowne specyfiki do pielęgnacji zębów. 
Maszynka promocji nabijała klientów, ale 
właściwie nikt nie zastanawiał się ani nad 
wartością sprzedawanych przez Kaszubskie-
go środków, ani nad ich bezpieczeństwem 
dla zdrowia, ani nad fi nansowym i prawnym 
aspektem jego działalności. 

Obecność w mediach, nieustanna promo-
cja na salonach, wspólne zdjęcia z gwiaz-
dami – wszystko to składa się na sukces 
młodych milionerów. Dziś nie tyle bowiem 
chodzi o reklamę produktu czy usługi, ile 
o autopromocję ich właściciela czy twór-
cy. Kontrakty reklamowe, fani na Instagra-
mie, Twi� erze i Facebooku liczą się dużo 
bardziej nawet niż dobra sprzedaż, ponie-
waż to oni przynoszą ze sobą zyski. Mar-
ki odzieżowe, producenci samochodów, 
zegarków, właściciele hoteli i restauracji 
bardziej zainteresowani są współpracą 
z kimś, kto ma milion oglądających na Ista, 
niż kimś, kto w piwnicy rodziców usiłuje 
złożyć do kupy robota. Dlatego też tylu jest 
obecnie bajecznie bogatych „osobowości 
internetowych” i „kreatorów medialnych” 
– oni mają zasięgi, a zasięgi to reklama. 
Wartości, jakie taki młody milioner wy-
znaje, uczciwość jego fi rmy, produktu czy 
usługi, którą stworzył, są obecnie gdzieś 
na szarym końcu. 

W przypadku Wouta i Kaszubskiego wszy-
scy wokół byli zajęci klepaniem „młodych 
i ambitnych” po pleckach. Dopiero po 
pewnym czasie ktoś zaczął zadawać nie-
wygodne pytania. O podatki, o uczciwość, 
o zabezpieczenie danych klientów i środ-
ków od inwestorów, o jakość sprzedawa-
nych produktów. Szybko wówczas okazało 
się, że młode wilki nie zawsze grają uczci-
wie i bardziej niż na zadowoleniu klientów 
i na porządku w papierach zależy im na 
powiększaniu kont w banku. Obu panom 
postawiono poważne zarzuty; Kaszubski 

niedawno uzyskał uniewinnienie w kilku 
kwestiach (wątpliwości co do rejestracji 
i bezpieczeństwa środków, które ofero-
wał), Wouta nadal czeka maglowanie. 

Kariery i pieniądze robione na szybko mają 
to do siebie, że często równie chyżo się 
kończą. Wielu młodych milionerów znika 
z radaru i nigdy więcej nie pojawia się na 
powierzchni. Niektórzy odsprzedają swoje 
marki i pomysły innym, zadowalając się ży-
ciem na uboczu i wydawaniem pieniędzy, 
które jakoś same zdają się magicznie po-
mnażać. Inni, ci nieuczciwi, zwijają manatki 
w chwili, kiedy ogary wymiaru sprawiedliwo-
ści i urzędu podatkowego następują im na 
pięty. Infl uencerzy sprzedający „ubrania wła-
snego projektu” z Ali Express, tanie talerze 
przepakowywane w szykowne pudełeczka, 
„ręcznie robione kryształowe czaszki” i „le-
czące kamienie”, tabletki na wszystko i „opa-
ski bioniczne” są w stanie zwinąć biznes 
w kilka godzin, ponieważ ich fi rmy nie mają 
siedzib w Europie, a jedyną opcją kontaktu 
jest skrzynka pocztowa i telefon do pani „Ja-
dzi”, która wyuczona jest kilku formułek. 

Młodzi ludzie są bombardowani w mediach 
społecznościowych obietnicami natychmia-
stowego sukcesu i widzą, że ich rówieśnicy 
mają wypchane por� ele, szybkie samochody 
i drogie wakacje, dlatego właśnie tak łatwo 
dają się manipulować i trafiają na przykład 
w sieć piramid fi nansowych. Każdy chce prze-
cież „zarobić, żeby się nie narobić”, to zupeł-
nie naturalny odruch. Nie każdy jednak zdaje 
sobie sprawę z tego, że łatwe i szybkie pienią-
dze to mit. Kiedy na jaw wychodzą machlojki 
młodych milionerów, ich kariera kończy się 
niemal błyskawicznie. Utrata fanów, ograni-
czone zasięgi, blokada w mediach społecz-
nościowych to właściwie śmierć dla promo-
wanej marki lub produktu, którego reklama 
opierała się tylko na jednej „gębie”. Młodzi 
ludzie częściej niż o konsekwencjach swoich 
działań myślą o natychmiastowej nagrodzie, 
szybkim zysku, nie interesuje ich, czy swój cel 
osiągają, idąc po trupach. 

Dla równowagi trzeba też powiedzieć, że nie-
którzy młodzi milionerzy nie wiedzą nawet, 
na czym opiera się ich biznes – nie są świa-
domi (albo udają), że stworzyli na przykład 
piramidę finansową, albo że oszukują swo-
ich klientów, sprzedając im nie ten produkt, 
który reklamują. Niestety młodzi milionerzy 
uwikłani w problemy z prawem unikają odpo-
wiedzialności karnej i znikają, pozostawiając 
za sobą nieprzyjemny swądek. Nie oznacza 

to rzecz jasna, że ktoś uczy się na błędach – 
tak jak się to okazało w przypadku programu 
VRT. Bardzo szybko zapominamy o niebezpie-
czeństwach szybkiego zysku i lecimy ku jego 
obietnicy jak ćmy do świecy. 

Czy zatem powinniśmy teraz pospołu urzą-
dzać polowania na czarownice i deptać 
w zalążku każdy pomysł młodego i dyna-
micznego inwestora, twórcy i przedsię-
biorcy? Oczywiście, że nie! Nie każdy, kto 
w wieku trzydziestu kilku lat może sobie 
pozwolić na odcinanie kuponów od swo-
jego sukcesu, jest złodziejem i oszustem. 
Wielu jest też takich, którzy trafi li ze swo-
im pomysłem w niszę i uczciwie dorabiają 
się majątku, pomagając przy tym w rozwo-
ju ekonomicznym i gospodarczym innym 
– współpracownikom, inwestorom, klien-
tom. Kilka zgniłych jaj nie może zepsuć 
nam atmosfery w całym kurniku. Dzięki 
innowacyjnym pomysłom i świeżej krwi 
możliwy jest dynamiczny rozwój, który 
przynosi korzyści każdemu. 

Przykłady takie jak ten programu „FIRE” 
pokazują, jak bardzo media muszą być 
czujne, by nie promować czegoś, co tak 
naprawdę jest oszustwem na wielką skalę. 
Nie można jednak powiedzieć, że istnienie 
produkcji tego typu powinno być zakaza-
ne! Wręcz przeciwnie – dzięki nim inni, 
młodzi i starsi, z pomysłami i ambicjami 
mogą się wybić. Ludzie sukcesu inspirują 
do działania, dają do myślenia i udowad-
niają, że czasem niemal wszystko jest moż-
liwe. To bardzo dobrze, że mamy „Sharks 
Tank”, „FIRE” i inne podobne programy, 
muszą one jednak pokazywać przykłady 
dobrych i wartościowych fi rm i biznesów. 
Uczciwi, dbający o pracowników, klientów 
i środowisko przedsiębiorcy, inwestorzy, 
wynalazcy i biznesmeni są nam potrzebni 
– bez nich nie byłoby „ruchu w interesie” 
i wszystko stałoby w miejscu. 

„FIRE” miał być inspiracją, miał pokazywać 
kontrowersyjny, trudny, ale bardzo aktu-
alny temat gromadzenia majątku przez 
bardzo młodych ludzi. Niestety niezamie-
rzenie stał się na chwilę podium do pro-
mocji oszustwa, ale nie ma tego złego, bo 
przecież mówimy o tym, jak nie należy się 
dorabiać na szybko i co zrobić, żeby suk-
ces nie okazał się chwilowy. Można zatem 
powiedzieć, że zadanie edukowania społe-
czeństwa VRT zaliczyło na piątkę. 

Anna Albigier
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EPOKA CZŁOWIEKA
W  słowniku  naukowym  termin  ten  pojawił 
się już w 2000 r., a zaproponowali go chemik 
Paul Crutzen (noblista) i ekolog Eugene Stoer- 
mer  dla  bieżącego  momentu  w  dziejach. 
Charakterystyczna  dla  niego  jest  działalność 
człowieka,  która  pociąga  za  sobą  ingerencję 
w  procesy  geologiczne.  Poprzez  powszechną 
kolonizację,  rozwój  rolnictwa,  powstawanie 
miast  i  ośrodków  przemysłowych  człowiek 
wywołał – do niedawna nieświadomie – wiele 
zmian w środowisku, które go otacza. Konse-
kwencje w postaci zmiany klimatu i globalnego 
ocieplenia to zaledwie wierzchołek antropoce-
nu  –  ta  epoka  nas  jeszcze mocno  (choć  naj-
prawdopodobniej mało pozytywnie) zaskoczy.

Poprzedzającą antropocen epoką geologiczną 
jest holocen, należący do czwartorzędu – naj-
młodszego okresu ery kenozoicznej. Mało kto 
z lekcji geografii pamięta, w jaki sposób epoki 
przechodziły  jedna w drugą  –  przemiany  zaj-
mowały miliony  lat,  stąd  też  ów  sceptycyzm 
w  ogłoszeniu  nowej  epoki  w  dziejach  Ziemi. 
Często jednak prowokowały je istotne zmiany 
w  dotychczasowej  równowadze  i  składzie  at-
mosfery czy powłoce geologicznej. Tymczasem 
bieżące zmiany klimatyczne, a co za tym idzie 
–  także  geologiczne  – wprowadzają  tę  nową 
epokę w błyskawicznym tempie.

Daty  początkowe  antropocenu  są  również 
umowne.  Istnieje  kilka  teorii  naukowych 
datujących  dość  rozbieżnie  inicjację  epoki, 
choć w historii planety  te  różnice są zaledwie 
chwilą.  Twórcy  terminu,  Crutzen  i  Stoermer, 
określają początek epoki na czas rewolucji prze-
mysłowej, czyli przełom XVIII i XIX w. Wyróżnia 
się w tym podziale również etap po 1945 r., na-

zywany „wielkim przyspieszeniem”. O ile rewo-
lucja przemysłowa charakteryzowała się spala-
niem paliw kopalnych, o  tyle późniejszy okres 
odznacza się intensywną destrukcją środowiska 
naturalnego  dla  celów  gospodarczych.  Wiele 
środowisk  naukowych  początek  nowej  epoki 
widzi o wiele dawniej – od 50  tys. do 500  lat 
wstecz. Niektórzy uważają,  że antropocen  za-
czął się wraz z kolonizacją kontynentów, jeszcze 
inni – z początkiem neolitu, kiedy  to człowiek 
zaczął uprawiać rośliny i ujarzmiać zwierzęta. 

CIEPŁO, CORAZ CIEPLEJ
Jedno  jest  pewne  –  antropocen  ugruntował 
się w historii Ziemi w ostatnim półwieczu. Jesz-
cze do niedawna łudziliśmy się, że utrzymanie 
wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia 
jest możliwe. Dziś już wiadomo, że szans na to 
nie ma, bo pierwotne plany, drastycznie ogra-
niczające emisję do 2030 r. na całym świecie, 
okazały się życzeniowe. Ten wzrost będzie dużo 
większy, nieznane są jednak pełne konsekwen-
cje takiego stanu rzeczy. Być może okaże się, że 
genialna natura  znajdzie  sobie  furtkę  i  jakimś 
cudem odrodzi się w ślepym pędzie człowieka 
ku zagładzie. Na razie wszystkie oznaki antro-
pocenu wskazują jednak na coś innego – będzie 
cieplej,  znacząco  zmieni  się  skład  atmosfery, 
oceanów, gleb, będą ginąć gatunki roślin i zwie-
rząt, a dominować osobniki  inwazyjne. Skutki 
dla człowieka będą – według prognoz – kata-
strofalne, choć, jak wspomniano na początku, 
być  może  katastrofę  powinniśmy  traktować 
jako  nową  codzienność,  w  której  normalne 
będą nie tylko naturalne klęski żywiołowe, ale 
także problem z dostępem do podstawowych 
dóbr (wody, pożywienia, energii), niezbędnych 
dla kilku miliardów ludzi. 

W KIERUNKU ZAGŁADY CZY…  
ODRODZENIA?
Naukowcy  już  teraz mogą antropocen określić 
dość  łatwo,  bo  charakteryzują  go  cechy  wy-
jątkowo  unikalne w  skali  geologicznej,  i  raczej 
wszystkie wydają się prowadzić do końca epoki 
człowieka niż do jej rozkwitu. Zanik bioróżnorod-
ności, często utożsamiany z szóstym wymiera-
niem, to postępujący proces, wskutek którego 
wiele  gatunków, w  tym endemicznych,  na  za-
wsze zniknęło – i oczywiście każdego dnia znika 
–  z  powierzchni  planety.  Człowiek  przyczynia 
się każdego dnia do pogłębienia tego procesu, 
poszerzając swoje terytoria uprawne i hodowla-
ne, niszcząc całe ekosystemy w imię zysków go-
spodarczych. Inną charakterystyczną cechą jest 
wzrost temperatury globalnej nawet o 6 stopni 
Celsjusza  do  końca  bieżącego  stulecia.  Coraz 
więcej  zurbanizowanych  terenów,  dróg,  miast 
i fabryk kosztem terenów leśnych i drzew ozna-
cza coraz więcej gazów cieplarnianych wysyła-
nych w atmosferę każdego dnia. Konsekwencją 
będą masowe przesiedlenia  ludności  ze  strefy 
podzwrotnikowej,  również wskutek  podniesie-
nia się poziomu mórz. Gwałtowne zjawiska at-
mosferyczne staną się codziennością. Zabraknie 
większości złóż (powstających przez setki milio-
nów lat), które nie mają szansy na regenerację. 
Pojawiają  się  również  liczne choroby  związane 
z  zanieczyszczeniem  środowiska,  smogiem, 
dziurą ozonową, kwaśnymi deszczami, śmiecia-
mi, wyższą  temperaturą,  gorszymi warunkami 
sanitarnymi, problemami z dostępem do wody 
pitnej i pożywienia. 

To  jest  ta mało  optymistyczna wersja,  którą 
już możemy obserwować. Być może jest jakiś 
pozytywny  scenariusz,  który  dopiero  pokażą 
cierpliwy Ojciec Czas i genialna Matka Ziemia. 
W  aktualnej  rzeczywistości  za  wiele  miejsca 
na nadzieję nie ma. Nic nie jest w rękach jed-
nostki, niewiele w rękach polityków i rządów. 
Rozpędzającej się machiny antropocenu już ra-
czej nic nie jest w stanie zahamować. Można ją 
jedynie nieco spowolnić.

Ewelina Wolna-Olczak

Katastrofa ekologiczna nie jest już możliwością, 
ale faktem. Być może nazywanie zachodzących 
procesów katastrofą nie jest dziś wcale właści-
we – to przecież szereg zjawisk, które już warun-
kują i będą przez długi czas warunkować nową 
Ziemię,  która  dostosuje  się  do  zachodzących 
w  gwałtownym  tempie  zmian  sprowadzonych 
przez człowieka  i  jego działalność. Dobre pod-
sumowanie  tych  zmian  stanowi  jeszcze  nieza-
akceptowana  oficjalnie  przez wszystkie  środo-
wiska naukowe epoka,  którą  jednak  już widać 
w każdym zakątku globu – antropocen.

W I TA M Y

W ANTROPOCENIE
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8
W NIECHLUBNEJ CZOŁÓWCE
W Unii  Europejskiej,  jeśli  chodzi o eksport 
żywności,  zajmujemy  siódme  miejsce,  co 
pozwala nam mieć dość ugruntowaną pozy-
cję na rynku. Od dłuższego czasu jednak do 
RASFF (unijny System Wczesnego Ostrzega-
nia  o  Niebezpiecznej  Żywności  i  Paszach) 
trafia coraz więcej skarg, głównie na polskie 
mięso i produkty odzwierzęce. Żywność za-
wiera nie tylko niebezpieczne składniki (np. 
antybiotyki czy azotany), ale także bakterie 
(np.  salmonella  czy  bakteria  wywołująca 
posocznicę). Wskazuje się  także na używa-
nie zakazanych składników w procesie pro-
dukcji (np. mączka kostna).

Na tle Europy wypadamy wręcz katastrofal-
nie –  liczba skarg na nasze produkty bywa 
blisko dwukrotnie wyższa niż w przypadku 
kraju  znajdującego  się  za  nami  (Francja). 
W  dalszej  kolejności  znajdują  się:  Holan-
dia,  Niemcy,  Belgia,  Włochy  i  Hiszpania 
–  zgłoszeń  z  zastrzeżeniami  do  ich  żywno-
ści  jest  jednak blisko o  jedną trzecią mniej 
niż w Polsce. Najlepiej w Unii Europejskiej 
wypadają Norwegia  i  Finlandia –  tam tych 
zgłoszeń prawie nie ma. 

TRUJĄCE MIĘSO
Największe problemy są z mięsem – każdym 
jego rodzajem, a także z produktami odzwie-
rzęcymi,  głównie  z  nabiałem  i  jajami.  Jeśli 
chodzi o zwierzęta, to niestety już w procesie 
hodowlanym, w tym rozwojowym, wprowa-
dza się w  ich organizmy szkodliwe substan-
cje mające pozytywny wpływ na  ich wzrost 
czy przeżywalność, ale negatywny na finalny 
produkt spożywczy. Chodzi tu nie tylko o kur-
czaki (których warunki życiowe, nawet poza 

klatkami, są bardzo dalekie od pierwotnych 
form hodowlanych), ale też o świnie czy kro-
wy. Warunki  hodowlane  tych  zwierząt,  po-
mimo wielu  lat walki  o  ich poprawę, nadal 
pozostawiają  wiele  do  życzenia.  Mnóstwo 
problemów  wiąże  się  nie  tylko  z  hodowlą, 
ale  i  procesem  uboju,  w  którym  wykazuje 
się  rokrocznie  wiele  nieprawidłowości,  po-
dobnie  jak  przy  obróbce  mięsa.  Procedury 
sanitarne i liczne obostrzenia przy przygoto-
waniu tych produktów do sprzedaży są bar-
dzo często traktowane wymijająco, a przy tak 
dużej liczbie produktów wydajność systemu 
kontroli jest niewystarczająca. 

Alternatywa, po publikacji raportu przez NIK, 
jest zaskakująca – najzdrowiej byłoby po pro-
stu… nie jeść mięsa. Jest to wniosek oczywi-
ście  zbieżny  z  tym,  co  od  lat mówią  lekarze 
(ograniczenie produktów zwierzęcych w die-
cie zmniejsza ryzyko wielu chorób, np. układu 
krążenia), ekolodzy (przejście na dietę wegań-
ską jako krok w kierunku poprawy warunków 
klimatycznych  planety).  Już  sam  wegetaria-
nizm jest dobrym wyjściem, ale jak wykazują 
kontrole – polskie jaja i nabiał wprowadzane 
na rynek są również niebezpieczne. 

BRAK KONTROLI  
I NIESZCZELNE PRAWO
Co  jest przyczyną  takiego stanu  rzeczy? Nie-
stety  odwagę  producentów  wzmagają  luki 
w  prawie,  niewystarczające  inspekcje  oraz 
brak standardów i procedur, które byłyby nie-
podważalne  przy  danym  procesie  produkcji. 
Najwięcej  zastrzeżeń  wiąże  się  z  procedurą 
uboju, podczas której bardzo często brak od-
powiednich organów kontroli, a – jak się oka-
zuje – nie  są  rzadkością  zwierzęta  chore  czy 

ranne,  kierowane  na  ubój  w  celu  produkcji 
żywności. Jeszcze innym problemem są niele-
galne hodowle, które wymykają się wszelkim 
normom, a z których  rokrocznie wprowadza 
się w obrót również znaczne ilości mięsa. 

Żywność  bezpieczna  (roślinna  i  zwierzęca) 
musi  spełniać  wiele  warunków,  szczególnie 
w zakresie  substancji dodatkowych  i  aroma-
tów, poziomu substancji zanieczyszczających, 
pozostałości  pestycydów,  warunków  napro-
mieniowania,  pozostałości  weterynaryjnych 
produktów leczniczych itd. Mamy tu konkret-
ne liczby i wartości, których nie można prze-
kraczać, żeby produkt pozostał zdrowy i bez-
pieczny dla konsumenta. Problemów w egze-
kwowaniu tych norm jest wiele – od podziału 
kompetencji  poszczególnych  jednostek  in-
spekcyjnych, przez ich współpracę i koordyna-
cję działań, brak odpowiednich sektorów do 
szczegółowej  kontroli  danej  działalności,  po 
sprzęt – a  raczej  jego brak na odpowiednim 
poziomie,  by  przeprowadzać  sprawne  bada-
nia  żywności  i  procesów  jej  przygotowania. 
Luki  znajdują  się  również  od  strony  handlo-
wej, np. przy etykietowaniu produktów (czę-
sto  zdarzają  się marketingowe przekłamania 
lub przemilczenia w zgodzie z aktualnym pra-
wem, co bywa oszustwem względem konsu-
menta) czy przy sprzedaży internetowej. 

Wyłania  się  z  tego  wszystkiego  obraz  nie-
bezpiecznej polskiej żywności, która zagra-
ża  naszemu  zdrowiu  i  życiu  (podczas  dłu-
gotrwałej  konsumpcji  produktów  fatalnej 
jakości). Jedynie gruntowna poprawa syste-
mu kontroli daje szansę na bezpieczną żyw-
ność. Do tego czasu jednak najlepiej byłoby 
chyba  z  mięsa  po  prostu…  zrezygnować. 
Bo certyfikatom, wszelkim etykietom „bio” 
i  „eko” czy gwarancjom wieloletniego pro-
ducenta trudno w obecnej rzeczywistości – 
pełnej nadużyć i przekłamań – ufać.

Pełny  raport  o  Systemie  kontroli  bezpie-
czeństwa żywności w Polsce znajduje się na 
stronie: www.nik.gov.pl.

Ewelina Wolna-Olczak

Jeszcze dwie dekady temu chlubiliśmy się jakością naszej polskiej 
żywności.  Byliśmy  dumni,  że  opiera  się  zachodnim  standardom 
wprowadzającym procesy mechaniczne  i  różnego rodzaju polep-
szacze, że stawia na naturalne procesy produkcji oraz wiekowe tra-
dycje upraw  i hodowli. Niestety przyszedł  czas,  kiedy  to  za polską 
jakość przyszło nam się wstydzić, bo w wielu sektorach rynku spożyw-
czego wykryto liczne nieprawidłowości przy produkcji przede wszyst-
kim żywności zwierzęcej.  I niestety błędy nie są wynikiem niewiedzy, 
ale  bardzo  często  świadomych  praktyk  producentów  lub  ich  przemil-
czeń, co wykazuje m.in. raport Najwyżej Izby Kontroli z 2021 roku.

Polska żywność 
na celowniku
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20 listopada przypada Dzień Absurdu. Absurdalny, 
czyli niepasujący, niewłaściwy, głupi, bezwartościowy. 
Absurd określa sytuację lub myśl wewnętrznie 
sprzeczną lub pozbawioną sensu. Nietypowe święto 
stworzono po to, aby dostrzec zdarzenia oderwane 
od rzeczywistości. 1, 2, 3… zaczynamy!
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KALENDARZ IMPREZ

od 9.12 
BOND IN MOTION – 007 BRUSSELS 
Spektakularna wystawa poświęcona Jamesowi Bondowi 
z okazji 60-lecia sagi.Będzie można  
zobaczyć ok. 50 pojazdów (w tym słynny srebrny  
Aston Martin DB5), a także oryginalne przedmioty 
 i akcesoria najsłynniejszego szpiega na świecie.
Brussels Expo, 1020 Bruxelles 
www.007brussels.com 

do 15.12
HARRY POTTER: A FORBIDDEN FOREST 
EXPERIENCE
Château Groenenberg, 1750 Lennik
www.hpforbiddenforestexperience.com

do 8.01.2023
WYSTAWA LEGO: THE ART OF THE BRICK
Art of the Brick to ponad 70 rzeźb wykonanych  
z ponad miliona klocków LEGO, w tym reinterpretacje 
słynnych dzieł sztuki. Można zobaczyć Gwieździstą noc 
Van Gogha, Krzyk Muncha lub Mona Lisę Leonarda 
da Vinci. Można również podziwiać 7-metrowego 
T-Rexa!
5 Grand-Place, 1000 Bruxelles
www.theartofthebrickexpo.com 

do 15.01.2023
WYSTAWA: MARSUPILAMI, THE HOUBA 
SHOW
Musée de la Bande Dessinée, 1000 Bruxelles
www.cbbd.be 

do 22.01.2023
WYSTAWA: ROYALS & TRAINS
Train World, 1030 Bruxelles
www.trainworld.be

do 12.02.2023
WYSTAWA: PICASSO & ABSTRACTION
Musées Royaux des Beaux-Arts, 1000 Bruxelles
www.fine-arts-museum.be 

do 31.12.2023
WYSTAWA: PLANÈTE VIVANTE
Muséum des Sciences Naturelles,  
1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be

do 6.11
DINOS ALIVE
Wielka przygoda z ponad 80 animowanymi okazami 
dinozaurów.
Place Rogier, 1000 Bruxelles
www.dinosalive.be

do 6.11
FESTIWAL HALLOWEEN
Musée d’art fantastique, 1060 Bruxelles
www.fantastic-museum.be

18.11 – 8.01.2023
LIGHTOPIA BRUSSELS 
Park zamku Grand-Bigard ożyje w bajkowej scenerii. 
Zachwycą nas interaktywne instalacje, fantastyczne 
postacie, wodne show i inne atrakcje.
1702 Groot-Bijgaarden
www.lightopia.be 

25.11 – 1.01.2023
PLAISIRS D’HIVER 2022
centrum miasta, 1000 Bruxelles
www.plaisirsdhiver.be

26.11
SPEKTAKL: DZIADEK DO ORZECHÓW
Palais 12 Theater, 1020 Bruxelles

27.11
SPEKTAKL: SWAN LAKE ON THE WATER 
Palais 12 Theater, 1020 Bruxelles
www.palais12.com

do 28.11 
TOUTANKHAMON:  
JEGO GROBOWIEC I SKARBY
Wystawa prezentuje unikalny obraz  
starożytnego Egiptu i życie młodego króla. 
Tour & Taxis, 1000 Bruxelles
www.tutankhamunexpo.com

do 11.12
LANTERNA MAGICA,  
LA FORÊT ENCHANTÉE
Domaine du Château de La Hulpe
Chaussée de Bruxelles 111, 1310 La Hulpe
www.lanternamagica.be 
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Bruksela – nowe zasady waloryzacji 
czynszu w oparciu o certyfikat PEB 

14 października 2022 r. weszło w życie rozporządzenie 
zmieniające system waloryzacji na najbliższe 12 miesięcy. 
Wskaźnik indeksacji czynszów będzie się różnił w zależności 
od parametrów energetycznych danej nieruchomości.

Obowiązują dwa warunki aby móc dokonać waloryzacji 
czynszu:
- posiadać zarejestrowaną umowę najmu (art. 227 Kodeksu 
mieszkaniowego)
- najemca musi otrzymać certyfikat PEB dla wynajmowanej 
nieruchomości

Waloryzacja czynszu w oparciu o certyfikat PEB
- Mieszkania z certyfikatem PEB A, B, C lub D – 100%
- Mieszkania z certyfikatem PEB E D – 50%
- Mieszkania z certyfikatem PEB F lub G – waloryzacja za-
blokowana

Tymczasowy system indeksacji będzie obowiązywał  
od 14 października 2022 r. do 13 października 2023 r.

Więcej: https://logement.brussels
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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 daje lekarzowi ogólnemu pełen obraz 
stanu zdrowia pacjenta. W związku z tym zdecydowanie łatwiej będzie mu 
zalecić odpowiednią terapię, skierować do właściwego specjalisty oraz zde-
cydować, które badania są konieczne. Istotną zaletą utrzymywania całej 
swojej dokumentacji medycznej w jednym miejscu jest możliwość koordy-
nacji zaleceń medycznych, dzięki czemu leczenie może być bardziej efek-
tywne.
Lekarz opiekujący się globalnym dossier jest także zobowiązany do działań 
prewencyjnych dotyczących swoich pacjentów.  Może zatem sugerować 
stosowne badania bądź zalecać spotkania ze specjalistami.
Posiadanie globalnego dossier medycznego wiąże się również z niższymi 
kosztami. Wizyty u lekarza, który trzyma pieczę nad dokumentacją medycz-
ną są o 1/3 tańsze. Redukcja dopłat ma zastosowanie  do końca drugiego 
roku kalendarzowego następującego po dacie założenia dokumentacji. 
Pacjenci otrzymują zniżkę kosztów konsultacji, a w niektórych przypadkach 
również większy zwrot kosztów wizyty domowej.
W medycznym dossier znajdują się następujęce 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 
kosztami wizyt u specjalisty. Jeśli zatem zostałeś skierowany do specjalisty 
przez lekarza zawiadującego twoim medycznym dossier otrzymasz więk-
szy zwrot kosztów konsultacji.

Przykład
Powiedzmy, że za wizytę u kardiologa, który zaakceptował umowę z fun-
duszem zdrowia (stosuje ogólne stawki za leczenie wynegocjowane na 

dany rok) zapłacono 40,14 euro. Pacjent skierowany przez lekarza, który 
zarządza jego medycznym dossier dostanie zwrot z funduszu w wysokości 
33,14 euro. Ten sam pacjent, który wybierze się do specjalisty bez skiero-
wania otrzyma mniejszy zwrot, 28,14 euro.  Podobnie działa to w związku 
ze zwiększonym wkładem finansowym (VT), tu udział funduszu jest odpo-
wiednio 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 Twojego lekarza rodzinnego;
• nie poprosiłeś innego lekarza o zarządzanie swoją 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 ostatnim roku) poproś 
swojego lekarza na czas, aby dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

Globalna dokumentacja 
medyczna
Globalna dokumentacja medyczna zawiera wszyst-
kie dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Aby te 
dane (w zakresie leczenia przez lekarza ogólnego, 
domowego bądź specjalistów) znalazły się w jednym 
miejscu, należy to  ustalić z lekarzem domowym, 
który zajmie się formalnościami. Koszt całej operacji 
pokrywa Fundusz Zdrowia.
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Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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Faktury za prąd i gaz  
w pytaniach i odpowiedziach

Oto kilka wskazówek, które pozwolą lepiej rozeznać się co do faktur 
okresowych i rocznych.

Co to jest faktura zaliczkowa? 
Zaliczka jest częściową wpłatą ostatecznej ceny. W sektorze energii elektrycznej 
i gazu można zdecydować, jak często płaci się faktury zaliczkowe. Zazwyczaj jest  
to co miesiąc, ale czasami można wybrać płatność co dwa miesiące lub kwartalną 
(co trzy miesiące), w zależności od dostawcy.

Jak obliczane są kwoty zaliczki? 
Zazwyczaj na podstawie zużycia w okresach poprzedzających, które dostarczyciel 
energii lub gazu zna dzięki odczytowi z licznika. Gdy nie jest dostępna historia zu-
życia (zmiana dostawcy lub niedawne podłączenie prądu i gazu), dostawca będzie 
polegał na zużyciu, które przekazaliśmy mu podczas rejestracji lub weźmie pod 
uwagę wielkość domu, zużycie energii i liczbę osób w gospodarstwie domowym. 
Gdy znane będzie roczne zużycie lub jego szacunkowa wysokość, dostawca za-
stosuje swoje taryfy do obliczenia zaliczek.

Czy rachunki okresowe wzrosną, jeśli jest bardzo zimno? 
Do oszacowania zaliczek brane są również pod uwagę temperatury sezonowe, ale 
po zimie, kiedy zużyliśmy więcej energii lub gazu, dostawca niekoniecznie zwiększy 
zaliczki w następnym roku.

Jak obliczana jest faktura roczna? 
Przedstawiciel sieci dystrybucyjnej dokonuje odczytu liczników i wynik przekazu-
je dostawcy. Dzięki temu dostawca może określić dokładne zużycie energii i gazu 
w ciągu roku i informuje, jaka kwota zostanie nam zwrócona (bo zużyliśmy mniej, 
niż przewidywano) lub ile musimy dopłacić (bo zużyliśmy więcej, niż przewidywano). 
To właśnie regularyzacja.
W przypadku posiadania inteligentnego licznika nie ma już konieczności samodziel-
nego przekazywania odczytów (pocztą, telefonem lub online) ani wizyty technika. 
Dzięki nowemu typowi miernika DSO można zdalnie dokonywać odczytów – zuży-
cie pojawi się automatycznie w systemie.

Czy faktura zaliczkowa jest taka sama niezależnie od pory roku? 
W zasadzie tak, więc niezależnie od tego, czy taryfa w umowie jest stała czy zmien-
na, co miesiąc będziemy płacić taką samą kwotę. O ile nie wyrazimy zgody, do-
stawca nie może jednostronnie zwiększyć wysokości zaliczek.

Dlaczego nasze rachunki okresowe wzrosły? 
Dzieje się tak w kilku przypadkach:
 » Jeśli zbliża się koniec umowy, stosowane są już nowe stawki. Nowy taryfikator może 

mieć wpływ na rozliczenia okresowe i na rozliczenie roczne. Dlatego co roku należy 
porównywać ceny energii i gazu, aby mieć pewność, że skorzysta się z najlepszych 
cen na rynku. Dodatkowo od 1 stycznia 2022 r., czyli od czasu wprowadzenia zaka-
zu milczącego odnawiania nieaktywnych umów, dostawcy mają prawny obowiązek 
wysłania do nas listu na dwa miesiące przed wygaśnięciem umowy, jeśli dana taryfa 
u danego dostawcy już nie istnieje, i zaoferować bardziej korzystną alternatywę. 
W ten sposób zawsze mamy prawo zweryfikować, ile płacimy.

 » Na rachunku za prąd lub gaz pewne naliczane kwoty są niezależne od dostawcy, 
np. koszty dystrybucji i przesyłu, odpowiednio fakturowane przez operatorów sieci, 
które mogą się zmieniać co roku. Koszty te muszą zatem zostać przeniesione przez 
dostawcę na faktury zaliczkowe, nawet jeśli jest to niezależne od formuły taryfowej!

 » Ponadto, jeśli zmieniliśmy harmonogram rozliczeń, kwota wskazana na rachunku 
za gaz lub energię elektryczną również uległa zmianie. Rachunek płacony raz na 
kwartał wydaje się wyższy niż ten regulowany co miesiąc.

UWAGA! W związku z drastycznym wzrostem kosztów energii od 2021 r. więk-
szość dostawców zdecydowała się na zwiększenie wysokości zaliczek, aby faktura 
regularyzacyjna nie była bardzo wysoka. Ponadto w 2022 r. flamandzki regulator 
energii VREG zdecydował o zmianie metodologii szacowania wysokości rachunków 
za energię. Podczas gdy federalny regulator, CREG, wykorzystuje najnowsze znane 
indeksy, VREG opiera się na cenach energii na rynkach, w związku z tym szacuje 
przyszłe ceny. Chociaż ta metodologia dokładniej odzwierciedla codzienną sytuację 
energetyczną, przewidzenie, jak będzie ewoluował obecnie bardzo niestabilny rynek, 
jest prawie niemożliwe. Kilku dostawców energii zdecydowało się jednak na prze-
strzeganie wytycznych VREG w swoich obliczeniach. To może potencjalnie tłuma-
czyć wyższe zaliczki dla nowych klientów lub w odniesieniu do odnowionych umów.

Jak zmodyfikować rachunki okresowe w przypadku niedoszaco-
wania lub przeszacowania? 
Chociaż zaliczki zawsze mają być jak najbardziej sprawiedliwym odwzorowaniem zu-
życia, czasem chcemy wprowadzić pewne zmiany (mniej lub więcej osób w gospodar-
stwie domowym, montaż paneli fotowoltaicznych, docieplenie domu, zakup urządzeń 
energochłonnych itp.). Można więc zwrócić się do dostawcy o skorygowanie zaliczek, 
z zastrzeżeniem ważnego uzasadnienia. Częstotliwość zaliczek można również 
u większości dostawców zmienić (miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne). Co do za-
sady wystarczy skontaktować się telefonicznie z dostawcą, chociaż obecnie niełatwo 
się do większości z nich dodzwonić. Można również wysłać list polecony lub dokonać 
niezbędnych zmian online na stronie dostawcy. Jeśli mimo wszystko po ponownej oce-
nie swoich kwot zaliczkowych uważamy, że płacimy za dużo, może nadszedł czas na 
porównanie cen prądu i gazu, aby wybrać bardziej konkurencyjnego dostawcę.

Jak obniżyć rachunki za energię?
Jeśli mamy licznik dwutaryfowy (taryfa dzienna i nocna), warto korzystać z najbar-
dziej energochłonnych urządzeń (pralka, suszarka, zmywarka) poza godzinami 
szczytu: wieczorem lub w weekend. Najbardziej energochłonne w domu są: płyta in-
dukcyjna, bojler elektryczny, czajnik bezprzewodowy oraz piekarnik. W kuchni warto 
wymienić stare urządzenia na nowe, klasy energetycznej A, uważane za najbardziej 
ekonomiczne i ekologiczne. Zwróćmy też uwagę na zużycie w trybie czuwania. Wy-
łączajmy listwy zasilające, odłączajmy wszystkie nieużywane urządzenia (komórka, 
laptop), a przed wyjazdem na wakacje odłączajmy router.

Agnieszka Sità
prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli
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Przede wszystkim natychmiast należy skontaktować się z dostawcą, aby 
zobaczyć, jakie są możliwości. W odpowiedzi na kryzys koronawirusa 
dwunastu dostawców podpisało w maju 2021 r. „Kartę korona”, w której zo-
bowiązali się do udzielania elastycznych warunków płatności. W związku 
z sytuacją na rynku energii wskazali, że takie podejście przedłużą. Dzięki 
umowie uzgodnionej z dostawcą łatwiej jest uzyskać odroczoną płatność 
lub plan zwrotu i uniknąć dodatkowych kosztów 

Skontaktuj się z CPAS w swojej gminie: 
CPAS może przyznać pomoc gospodarstwom domowym, które nie mogą już 
płacić rachunków za energię, za pośrednictwem Funduszu Gazu i Energii 
Elektrycznej. Należy złożyć wniosek do CPAS w swojej gminie. Po przeprowa-
dzeniu dochodzenia społecznego CPAS może interweniować na różne sposo-
by: negocjowanie planów rozliczeniowych z dostawcami; rozliczenie niektó-
rych rachunków, aby umożliwić odzyskanie równowagi finansowej; pomagając 
lepiej zarządzać budżetem dzięki wskazówkom budżetowym.
W ramach środka zapobiegawczego CPAS może również interweniować fi-
nansowo: przy zakupie bardziej energooszczędnych i bezpieczniejszych 
urządzeń; przy monitorowaniu, konserwacji lub zgodności urządzeń energe-
tycznych (konserwacja kotłów itp.); przy małych lub dużych pracach w celu 
zmniejszenia zużycia (montaż podwójnego oszklenia, izolacja dachów itp.). 
Istnieją jednak pewne warunki. Decyzja i rodzaj pomocy zależą od polityki każ-
dego CPAS. Jeśli CPAS odmówi interwencji, możliwe jest złożenie odwołania 
do sądu pracy w ciągu trzech miesięcy od doręczenia decyzji odmownej.

Skorzystaj z usług certyfikowanego mediatora ds. zadłużenia. 
Jeśli problemy finansowe są zbyt poważne, nasz CPAS może również skiero-
wać nas do usług mediacji polubownej. Po analizie budżetu mediatorzy opra-
cują z nami plan spłaty wszystkich długów. Uwaga: Zbiorowa likwidacja zadłu-
żenia (mediacja sądowa) wiąże się z wyznaczeniem mediatora ds. zadłużenia, 
którego misję kontroluje sąd pracy.

Czy można skorzystać ze statusu „klienta chronionego”,  
dającego dostęp do taryfy socjalnej? 
Podmioty działające na rynku energii są zobowiązane do ochrony najbardziej 
„wrażliwych” konsumentów – to tzw. „klienci chronieni”. Przyznaje się im taryfę 
socjalną – to 4–5 razy taniej niż taryfa komercyjna na gaz i prawie o połowę 
mniej niż taryfa na energię.

Dwie kategorie chronionych klientów: federalni i regionalni. 
Definicja regionalna klienta chronionego rozszerza definicję federalną i dotyczy 
w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Na pozio-
mie federalnym o status klienta chronionego mogą się ubiegać: odbiorcy pomo-
cy z CPAS; osoby otrzymujące zasiłek z Generalnej Dyrekcji ds. Osób Niepeł-
nosprawnych Federalnej Służby Ubezpieczeń Społecznych; osoby otrzymujące 
zasiłek GRAPA; mieszkańcy mieszkań socjalnych ogrzewanych gazem.
Aby wesprzeć osoby korzystające ze statusu BIM, rząd zdecydował się tym-
czasowo przyznać im status federalnego klienta chronionego do 31 grudnia 
2022 r. Klienci chronieni federalnie otrzymują taryfę socjalną automatycznie, 
bez konieczności posiadania papierowego certyfikatu. W przypadku „chronio-
nych odbiorców regionalnych” taryfa socjalna nie zawsze jest przyznawana 
automatycznie.

Licznik na doładowanie (licznik budżetowy) – czy jest to  
interesująca opcja? 
Umieszczenie licznika budżetowego jest zawsze bezpłatne. W przypadku 
energii elektrycznej odbiorcy chronieni z licznikiem budżetowym mogą za-
żądać od CPAS aktywacji gwarantowanej minimalnej dostawy, jeśli nie są 
w stanie naładować swojego licznika. W przypadku gazu odbiorcy chronieni 
z licznikiem budżetowym mogą zwrócić się do operatora sieci dystrybucyjnej 
(OSD) o karty dostaw (lub równoważną pomoc) w celu dalszego zaopatrywa-
nia w gaz w okresie zimowym, jeśli nie mogą doładować licznika.

Licznik budżetowy energii elektrycznej lub gazu umożliwia przedpłatę za 
zużycie energii za pomocą doładowywanej karty. Aby móc zużywać ener-
gię, trzeba włożyć kartę doładowaną określoną kwotą. Jeśli na karcie nie 
ma już wystarczającej ilości kredytu, odcina się dopływ energii. Kartę na-
leży ponownie doładować. Jednak licznik budżetowy ma rezerwę, kredyt 
awaryjny, aby dać klientowi czas na doładowanie, gdy kredyt się wyczer-
pie. Licznik budżetowy pozwala klientowi zobaczyć dostępne saldo i ile 
wydał na zużycie energii.

Niezapłacona faktura – czy odetną mi prąd? 
W Brukseli odcięcie gazu lub elektryczności w punkcie zasilającym głów-
ne miejsce zamieszkania lub do użytku domowego nie może nastąpić bez 
zgody sędziego pokoju. Co więcej, odcięcia nie można dokonać w przy-
padku klienta indywidualnego podczas przerwy zimowej: gdy o odcięciu 
decyduje sędzia pokoju, to między 1 października a 31 marca Sibelga 
przejmuje dostawy gazu i energii. Jeśli gospodarstwo domowe nie znajdzie 
nowego dostawcy przed końcem ferii zimowych, Sibelga zamknie liczniki.
Natomiast we Flandrii operator sieci musi wystąpić o zezwolenie Lokale Advie-
scommissie (LAC) na odcięcie konsumenta od energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego:
 » jeżeli zadłużenie konsumenta u operatora sieci przekracza 500 euro w przy-

padku energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub 1000 euro w przypadku 
energii elektrycznej i gazu ziemnego;

 » jeżeli administrator sieci nie ma dostępu do pomieszczenia z licznikami 
w celu instalacji, aktywacji i kontroli licznika cyfrowego, rejestracji wskazań 
licznika lub instalacji ogranicznika prądu;

 » jeżeli operator sieci nie ma uprawnień dostępu do pomieszczenia liczników 
w celu wyłączenia ogranicznika prądu;

 » jeśli konsument odmówi lub nie zastosuje się do planu płatności;
 » jeżeli umowa dostawy została rozwiązana z przyczyn innych niż brak płatno-

ści, a odbiorca nie zawarł umowy dostawy z innym sprzedawcą energii.

Wyjątki: operator sieci może odłączyć konsumenta bez powiadomienia od 
LAC: jeśli dom nie jest zamieszkany; jeżeli konsument dopuścił się oszustwa; 
jeśli sytuacja jest niebezpieczna (ryzyko pożaru, porażenia prądem itp.); jeżeli 
konsument przeprowadził się i nie dopełnił czynności.

Agnieszka Sità
prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli

Nie stać mnie na opłacenie faktury 
regularyzacyjnej – co dalej?
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Plecak z patentami

O TYM, KTÓRY DŁUGO PISZE
Od kiedy człowiek zaczął pisać, stale po-
szukiwał materiałów usprawniających ten 
proces. Początkowo sięgał po najłatwiej 
dostępne, których obróbka nie wymagała 
zastosowania złożonych procesów produk-
cyjnych. Kamień czy drewno nadawały się 
do tego celu znakomicie. Wiadomo, apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Na scenie pojawił 
się papirus i wosk (w postaci tabliczek wo-
skowych), pergamin, a w końcu papier. 

Każdy z materiałów wymagał używania in-
nych narzędzi pisarskich – takich, które po-
zostawiają po sobie ślad. W kamieniu i glinie 
pisano rylcami – instrumentami o ostrych 
końcach. Na papirusie kaligrafowano rur-
kami trzcinowymi lub bambusowymi, przy-
ciętymi na wzór dzisiejszych stalówek. Per-
gamin i papier wymagał już użycia pióra. 
Aż do XIX w. wykorzystywano pióra ptasie, 
najczęściej gęsie. O zbiorniczku na atrament 
jeszcze nikt nie śnił, więc towarzyszył im ka-
łamarz. Tusz wyrabiano z sadzy drzew igla-
stych, zmieszanej z olejami i klejem rybnym. 
Funkcję substancji zapachowych pełniły 
piżmo i kamfora. Grecy i Rzymianie stoso-
wali inną metodę – łączyli garbniki i sole 
żelaza, tworząc miksturę pozostawiającą na 
papierze czarne ślady. Ze sproszkowanego 
złota i srebra preparowano farbkę służącą 
do wykonywania ozdobnych ornamentów 
w ręcznie pisanych księgach. W średnio-
wiecznej Europie stosowano atramenty 
o różnym składzie chemicznym. Tworzyli je 

według tradycyjnych receptur ówcze-
śni lekarze i aptekarze 

oraz mnisi klasz-
torni.

Pierwszy patent na długopis z rurką napeł-
nioną tuszem niezmywalnym, zaopatrzoną 
w końcówkę piszącą, odnotowano w USA 
w 1888 r. Za inicjatora tego nieszablono-
wego konceptu uznaje się Johna Jacoba 
Louda, amerykańskiego prawnika i absol-
wenta Harvardu. Zachodził w głowę, jak 
zaprojektować narzędzie kreślarskie, które 
umożliwiłoby pisanie po skórze, czego nie 
potrafiły wówczas wykorzystywane pióra 
wieczne. Udało się. Jego prototyp współ-
czesnego długopisu miał charakterystycz-
ną cechę – stalową kulkę do aplikacji tuszu 
na różnych materiałach. 

Niestety, produkt okazał się niewypałem. 
Szara masa nie dostrzegła jego potencjału, 
a patent ostatecznie wygasł. Pomysł po-
wrócił dokładnie pół wieku później. Prace 
nad nowym wynalazkiem rozpoczął Wę-
gier, László József Bíró. Jako dziennikarz 
potrzebował przyboru do sporządzania 
szybkich notatek. Bez potrzeby napełnia-
nia i bez nieestetycznych smug czy plam 
atramentu. Zaintrygowało go, że farba dru-
karska używana podczas drukowania gazet 
wysycha niemal w okamgnieniu. Nato-
miast tusz przeznaczony do pisania piórem 
wiecznym rozmazuje się, zanim zaschnie. 
Bíró był człowiekiem czynu. Z miejsca za-
prosił do współpracy swojego brata Györ-
gya, z wykształcenia chemika. W efekcie 
w 1938 r. na swoją innowacyjną koncepcję 
uzyskali patent w Wielkiej Brytanii. Dwa 
lata później bracia wyjechali do Argentyny. 
Tutaj znaleźli inwestora i z Juanem Mey-
nem założyli firmę pod nazwą Biró Pens 
of Argentina. Pod marką Birome ruszyła 
produkcja długopisów na masową skalę. 
I klops. Dawkowanie atramentu okazało się 
nie lada wyzwaniem. Co prawda spływał 

w kierunku metalowej kulki dzięki 
wykorzystaniu siły grawitacji, 

ale takie rozwiązanie generowało problem. 
Pisarz musiał trzymać przyrząd w pionie, 
czekając, aż atrament spłynie. Dopiero po 
zmianach w projekcie produkcja długopi-
sów ruszyła ponownie.

Pierwsze długopisy podarowano lotnikom 
RAF-u w 1943 r. Jako jedyny środek piśmien-
niczy były w stanie pisać na dużych wysoko-
ściach podczas lotów, a przy wznoszeniu 
się nie wyciekał z nich tusz. Amerykanie 
pozazdrościli Brytyjczykom. Chcieli produ-
kować długopisy na swoim podwórku. Aby 
sprostać postawionemu przez amerykań-
ską armię wyzwaniu, firma Eberhard Faber 
Company wykupiła patent od braci Bíró 
i rozpoczęła produkcję długopisów na tere-
nie Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu 
długopis ulegał wielu przekształceniom, by 
ostatecznie stać się nieodzownym wyposa-
żeniem zarówno dzieci w wieku szkolnym, 
jak i dorosłych. Co ciekawe, nowoczesnym 
długopisem Parkera można narysować linię 
ciągłą o długości aż 9 km!

O TYM, KTÓRY KALKULUJE

Kalkulatorami posługujemy się od pierw-
szych klas szkoły. Podstawowe urządzenia 
możemy kupić już za kilka złotych. Niewiel-
kie i poręczne maszyny liczące zrewolucjo-
nizowały w XX w. prowadzenie rachunków 
i obliczanie wydatków. Zamiast zliczać słupki 
na liczydłach, księgowi usiedli do kalkulator-
ków. Posiadanie kalkulatora jest więc rzeczą 
oczywistą i zwykle nie zastanawiamy się nad 
tym, o ile trudniejsze byłoby codzienne ży-
cie bez niego. A przecież liczenie nie zawsze 
było tak łatwe.

Pierwszymi narzędziami do wykonywania 
obliczeń arytmetycznych były kości, kamy-
ki i tablice liczebne, które po modyfikacji 

Pamiętacie Plastusia z     opowiadania Marii Kownackiej?  
Ot, taki ludzik z plasteliny. Mieszkał w piórniku pierwszoklasistki – Tosi.  
Razem z gumką, ostrymi stalówkami, scyzorykiem, piórem i ołówkiem.  

Wiemy, że Tosia ulepiła Plastusia na początku roku szkolnego.  
Ale kto stworzył inne przybory   w tornistrze?
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stały się liczydłami. Dopiero w 1642 r. Wil-
helm Schickard zaprojektował pierwszy 
kalkulator mechaniczny, zdolny do prze-
prowadzenia czterech prostych operacji 
arytmetycznych. Kilka dekad później swoją 
wersję maszynki o zbliżonych możliwo-
ściach zaprezentował Pascal.

Rewolucja przemysłowa utorowała drogę 
dla maszyny liczącej na użytek komercyj-
ny. W 1820 r. francuski wynalazca Charles 
Xavier Thomas zaprojektował arytmometr: 
mechaniczną maszynę liczącą, uznawaną 
za oficjalnego poprzednika kalkulatora. 
Urządzenie zasilano ręcznie za pomocą 
korby lub elektrycznie. Jego możliwości 
były już większe – arytmometr potrafił 
nawet pierwiastkować. W 1851 r. trafił do 
produkcji i stał się osiągalny dla masowego 
odbiorcy. Jednak pokaźne rozmiary i waga 
maszyny pozwalały wyłącznie na stacjo-
narne użytkowanie.

Pierwszy elektroniczny kalkulator miał swo-
ją premierę na Uniwersytecie Harvarda 
w lipcu 1944 r. Skonstruowany przez firmę 
IBM narobił sporo szumu. Było to ogrom-
ne urządzenie, o długości 16 m oraz 2,5 m 
wysokości! Niebagatelna była również jego 
waga – pięć ton! Wynalazek wykorzystano 
do realizacji tajnego amerykańskiego pro-
gramu naukowo-badawczego dotyczącego 
produkcji pierwszej bomby atomowej. Kon-
cept spektakularny, ale nijak miał się do po-
trzeb przeciętnego Jana Kowalskiego.

Wkrótce uwięziony w obozie koncentra-
cyjnym w Buchenwaldzie austriacki inży-
nier Curt Herzstark zaprojektował małe 

(!) przenośne urządzenie obliczeniowe. 
Naukowiec przetrwał obozo-

wą pożogę i po za-
kończeniu II wojny 

światowej wyjechał 
do Lichtensteinu. 

Tam doskonalił swo-
je dzieło, aż maszyna 

mieściła się w dłoni. 
Wyglądem przypo-

minała małą puszkę 
z ośmioma suwakami po 

bokach, za pomocą któ-
rych wprowadzało się licz-

by. W górnej części urządze-
nia znajdowały się wyświetlacze: mniejszy, 
będący licznikiem obrotów, i większy, na 
którym wyświetlał się wynik obliczeń. 
O sukcesie wynalazku stanowiły jego kie-
szonkowy rozmiar i duża precyzja, a przy 

tym prosta i szybka obsługa. Ten pierwszy 
mechaniczny kalkulator cieszył się dużym 
powodzeniem aż do lat 70. XX w. 

Kalkulatory Curta ustąpiły pola elektro-
nicznym, posiadającym klawisze. Rynek 
zdominowały urządzenia Sumlock ANITA 
brytyjskiej firmy Bell Punch, choć swoje 
kalkulatory elektroniczne już od pewnego 
czasu produkowali Japończycy (CASIO).

Szybko technologią zainteresowali się inni 
producenci. Swoje modele promowali m.in. 
Canon, Toshiba, Sony, SCM. Rozpoczął się 
wyścig, by produkować kalkulatory jesz-
cze mniejsze, jeszcze prostsze w obsłudze 
i bardziej energooszczędne. A dziś? Podsta-
wowy kalkulator można znaleźć w każdym 
komputerze, telefonie komórkowym i na 
stronach internetowych.

O TEJ, KTÓRA WYCIERA

Historia gumki do zmazywania narodziła 
się w czasie podboju cywilizacji Nowego 
Świata. Mieszkające tam ludy znały i ceniły 
kauczuk, substancję otrzymywaną z soku 
mlecznego (lateksu) roślin kauczukodaj-
nych – drzew, krzewów lub roślin zielnych. 
Wieść o nim dotarła do innych krajów i ma-
teriał zyskał dużą sławę. Upłynęło jednak 
wiele lat, zanim gumka do ścierania w swo-
jej pierwotnej formie trafiła do sklepów 
z artykułami papierniczymi.

Kojarzysz Josepha Priestleya? To angielski 
autor blisko dwustu prac o filozofii natural-
nej i politycznej, teologii, metafizyce, historii, 
edukacji i lingwistyce. Jego najważniejszym 
osiągnięciem było odkrycie tlenu. Podczas 
ogrzewania w zamkniętym naczyniu czer-
wonego tlenku rtęci wydzielił się gaz, który 
początkowo uznał za zwykłe powietrze. Tak 
oto po raz pierwszy wydzielony został czysty 
tlen. Priestley wykoncypował także, jak po-
prawić smak wody destylowanej. Próbując 
zapasowej wody pitnej na statkach wypły-
wających w długie rejsy, stwierdził, że jest 
wprawdzie czysta, lecz niesmaczna. Opraco-
wał aparaturę, poprzez którą nasycił wodę 

„ustalonym powietrzem”, czyli dwutlenkiem 
węgla. Okazało się, że smak wody znacznie 
się poprawił. Tak oto zapoczątkował erę 
wody sodowej. Przygotowując rysunki do 
książki, dokonał odkrycia równie ważnego 
dla artystów i uczniów, jak tlen dla chemi-
ków. Zorientował się, że kawałek kauczuku 
idealnie nadaje się do wycierania śladów 
ołówka. Co ważne, pył grafitowy schodził 

wraz z włókienkami celulozy, 
nie uszkadzając papieru. I tak 
Priestley, poważany chemik, 
duchowny, pedagog, w 1770 r. 
stał się wynalazcą… gumki do ścierania.

Sekretem skuteczności gumki jest skład. 
Podstawowe surowce użyte w procesie jej 
tworzenia to kauczuk naturalny i kauczuk 
syntetyczny, mielone i mieszane w coraz 
to wyższej temperaturze, aż do uzyskania 
właściwej konsystencji. Gwarantem suk-
cesu są odpowiednie dodatki – niewielkie 
ilości oleju mineralnego lub roślinnego, 
siarka, środki przeciwutleniające amino-
we lub fenolowe, plastyfikatory i pigmen-
ty. Nieodzowne są także materiały ścierne, 
choćby węglan wapnia, węglan magnezu, 
krzem, pumeks, tlenek glinu czy dwutle-
nek tytanu. Gotową masę wylewa się do 
form lub umieszcza w wytłaczarce nada-
jącej odpowiedni kształt. Wygląd gumki 
wskazuje na to, jakie składniki zostały uży-
te do jej stworzenia. Gumki czerwono-nie-
bieskie wykonane są z kauczuku naturalne-
go, a białe lub przezroczyste opierają się na 
PCV i innych polimerach syntetycznych.

Około 1850 r. nastąpiła integracja ołówka 
z gumką. Na pomysł (wcale nie taki banal-
ny) wpadł amerykański kupiec angielskiego 
pochodzenia – Hymen L. Lipman. W marcu 
1858 r. opatentował zmyślne udogodnie-
nie, a kilka lat później sprzedał swój patent 
za sto tysięcy dolarów.

Obecnie gumki są 
dostępne w wielu for-
mach, wzorach, kolo-
rach, a nawet zapachach. 
Jedno pozostało niezmien-
ne: doskonale ścierają ślady po ołówku i są 
elementem niezbędnym w każdej szkolnej 
wyprawce. 

Wszystko zaczyna się od potrzeby. To ona 
sprawia, że człowiek zaczyna główkować, aż 
koncept staje się przełomowy w dziejach 
ludzkości. 9 listopada obchodzimy Europej-
ski Dzień Wynalazcy. Święto zainicjował ber-
liński przemysłowiec Gerhard Muthenhaller 
jako hołd dla Hedy Lamarr, wynalazczyni 
systemu transmisji fal radiowych. Zamy-
słem Europejskiego Dnia Wynalazcy jest za-
chęcanie do realizacji własnych pomysłów. 
Albert Einstein powiedział, że wyobraźnia 
jest ważniejsza od wiedzy. 

Sylwia Znyk
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL
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•	Oddział	przedszkolny	dla	dzieci	
pięcioletnich	–	przygotowanie	do	
nauki	czytania	i	pisania.	

•	Klasy	szkoły	podstawowej	I	–	VIII,
przygotowanie	do	sakramentu
Pierwszej	Komunii	Świętej	w	klasie	
trzeciej.

•	Język	angielski	dla	dzieci.
•	Język	francuski	dla	dorosłych. 

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

Zajęcia	odbywają	się	: 
Collège	Roi	Baudouin
Avenue Félix Marchal 50
1030 Bruksela
•	w	środę od 13:30
•	w	sobote od 9:00

Zapisy	w	szkole	: 
•	w	środę	w	godz.   16:30 – 17:30 
•	w	sobote	w	godz. 12:00 – 13:00

Kontakt	:
•	Dyrektor	: Teresa Arszagi vel Harszagi
•	tel: 0486/38 40 07 - 02/705 61 18 
•	e-mail:	 info@szkola.be

„Nie ma większego bogactwa 
w narodzie nad światłych obywateli“

św. Jan Paweł II



Maceraty to oleje roślinne z wyciągami 
z kwiatów, pąków lub ziół. Otrzymuje się 
je przez moczenie kwiatów lub ziół w oleju 
roślinnym – lub zimnej wodzie. Maceracja 
to po prostu inna metoda wydobywania 
cennych wartości z roślin – istnieją bo-
wiem składniki, które wysoka temperatura 
niszczy. I tu z pomocą przychodzi macerat. 
Zioła trzeba zalać wodą o temperaturze 
około 20 stopni i odstawić na 8–12 godzin. 
Po tym czasie wystarczy napój przecedzić.

Herbaty ziołowe to środki na powszech-
ne dolegliwości, np. napary z ziół łąko-
wych działają oczyszczająco, tymianek 
ma właściwości antyseptyczne, lawenda 
z kolei łagodzące. Herbaty z dodatkiem 
cynamonu mają działanie odchudzające 
ze względu na zawartość środka hamują-
cego apetyt. Cynamon nie tylko łagodzi 
dolegliwości układu trawiennego, ale 
ma również właściwości antywirusowe 
i antybakteryjne, co pomaga w walce 
z problemami żołądkowymi i wspomaga 
układ odpornościowy. 

Podobne działanie ma morwa biała. Nie 
tylko reguluje ona poziom cukru, ale także 
łagodzi niepokoje, długotrwałe zmęczenie 
i bezsenność. Liście morwy białej mają 
właściwości odchudzające; zmniejszają 
uczucie głodu i ochoty na słodkie potrawy. 

Herbatami, które orzeźwiają i dodają 
energii, są napary z młodej pokrzywy 
(najlepiej zbierać ją w maju), ale także 
wyciągi z cytryny lub liści imbiru. 

Herbatka malinowa, a w szczególności napar z liści, jest przede 
wszystkim polecana dla kobiet. Napary z malin są bogate w wi-
taminy i mikroelementy, które wzmacniają kobiecy układ rozrod-
czy, stymulują system płodności i w końcowej fazie ciąży przygo-
towują ciało do porodu. 

Herbata majerankowa z kolei poprawia nastrój; majeranek działa 
antystresowo i uspokajająco. To herbata polecana osobom, które 
chorują na depresję lub też cierpią na bezsenność i migreny. Rów-
nież melisa pomaga na tego typu dolegliwości – substancje w niej 
zawarte koją problemy układu nerwowego. Melisa jest idealna na 
wyczerpanie, wypalenie i wahania nastroju, ale także ma działanie 
przeciwwirusowe i pomaga przy problemach trawiennych.

Jeśli chcemy, aby nasz organizm szybciej 
zwalczył grypę, warto wspomagać się her-
batami na bazie tymianku, szałwii, euka-
liptusa, ale także sosny, maku i malwy. 

HERBATY ZBOŻOWE
Ze zbóż można przygotować nie tylko ory-
ginalne kawy, ale także smaczne i zdro-
wotne herbaty. Napary z jęczmienia, ku-
kurydzy, owsa, a nawet kaszy gryczanej 
przygotowuje się ze względu na dużą za-
wartość przeciwutleniaczy i witaminy E. 
Herbaty te hamują namnażanie się komó-
rek rakowych, ale także łagodzą kaszel. 
Do wykonania herbaty ze zbóż stosuje 
się zboża wstępnie uprażone na suchej 
patelni, a następnie zalane wrzącą wodą. 

Jeśli zdecydujemy się na samodzielne 
zbieranie ziół, pamiętajmy, że do prze-
tworzenia nadają się tylko te zdrowe i naj-
lepiej młode liście i kwiaty. Wybierajmy 
więc takie bez chorób i zanieczyszczeń, 
ponieważ roślin tych nie powinno się myć 
ani płukać przed suszeniem. Jedynie ich 
podziemne części, czyli korzenie, można 
opłukać z ziemi. Rośliny należy suszyć od 
razu po zbiorze, w cieniu lub w przewiew-
nym miejscu, najlepiej rozłożone płasko 
na bawełnianej ściereczce lub ręczniku 
papierowym. Lepiej nie robić tego na ga-
zecie ze względu na toksyczność tuszu. 
Ewentualnie rośliny można suszyć w pęcz-
ku, zawieszone pod moski� erą. 

Możliwe jest także suszenie roślin w pie-
karniku, cienko rozłożonych na blasze, 
w temperaturze 50 stopni. Można także 
rozłożyć je na kaloryferze lub po prostu 
w specjalnych suszarkach do warzyw 
i owoców. Wysuszone, aby nie straciły 
swoich właściwości, należy przechowy-
wać w suchym miejscu, w pojemniku 
chroniącym przed światłem. Dobrym roz-

wiązaniem są papierowe lub materiałowe torebki, które umożli-
wiają odparowanie wilgoci. Tak przechowywane susze można bez-
piecznie wykorzystywać przez 12 miesięcy. 

Pyszną rozgrzewającą herbatę możemy wykonać na naprawdę wiele 
sposobów. Warto więc zaopatrzyć kuchnię na czas zimy w typowe 
dla tej pory roku dodatki, które słyną zarówno ze swoich walorów 
smakowych, jak i właściwości pozytywnie wpływających na nasze 
zdrowie. Ziołowe herbatki to także dobry sposób na wsparcie co-
dziennej diety i dostarczenie organizmowi niezbędnych składników. 

Agnieszka Strzałka

Doskwierają nam problemy ze snem, tra-
wieniem lub męczą przeziębienia i grypa 
– na te i podobne dolegliwości pomogą 
odpowiednie napary z ziół i herbat. Herba-
ty ziołowe mają wiele właściwości: przede 
wszystkim rozgrzewają, ale także popra-
wiają komfort spania, są pomocne w pro-
blemach żołądkowych, dolegliwościach 
kobiecych, pomagają na odchudzanie, po-
prawiają krążenie krwi, działają także an-
tystresowo. Nawadniają, relaksują, uspo-
kajają i łagodzą wiele dolegliwości. Można 
powiedzieć, że to najstarszy lek na świecie. 

Czym tłumaczyć tak dużą skuteczność her-
bat? Herbaty tworzy się na bazie roślin, 
a one, jak wszystkie żywe organizmy, muszą 
także bronić się przed różnymi chorobami 
i grzybami. Rośliny zawierają specyficzne 

cząsteczki o działaniu ochronnym i prozdro-
wotnym. Poprzez napary trafi ają one do na-
szego organizmu i pomagają także na ludzkie 
dolegliwości. Rośliny to taka prawdziwa fa-
bryka zdrowia – różnorodne napary możemy 
otrzymywać z korzeni, łodyg lub kwiatów.

Kuracje herbaciane są bardzo pożyteczne 
dla organizmu, ale żeby przyniosły efekt, 
należy codziennie przez trzy tygodnie wy-
pijać trzy fi liżanki naparu. Na jeden kubek 
wrzątku należy zaparzać jedną łyżkę stoło-
wą ziół. Zaletą herbatek ziołowych jest to, 
że nie ma zbyt wielu przeciwwskazań do 
ich zażywania, a przedawkowanie nie daje 
uciążliwych efektów ubocznych. Jednak je-
śli jesteś w ciąży lub herbatkę chcesz poda-
wać małemu dziecku, najlepiej skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą. 

Herbatki, które możemy przygotować 
w domu, dzielą się na kilka rodzajów. 
Podstawowym rodzajem są napary, czyli 
napoje przygotowane z najdelikatniej-
szych części rośliny – kwiatów i liści. To 
właśnie napary najczęściej potocznie na-
zywa się herbatkami ziołowymi. Do wyko-
nania jednej szklanki naparu stosuje się 
1–2 łyżki ziół, które zalewa się wrzącą 
wodą i pozostawia na około 5 minut do 
zaparzenia pod przykryciem. Następnie 
napar należy przecedzić i wypić w miarę 
ciepły. Ziołowe napary można stosować 
zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, 
do przemywania lub płukania.

Odwar to wyciąg z twardych części ro-
śliny, np. łodygi, kory lub twardych owo-
ców, którym nie wystarczy zalanie i pozo-
stawienie do naciągnięcia, aby wydobyć 
cenne właściwości. Twarde części rośliny 
należy umieścić w zimnej wodzie i goto-
wać, w zależności od rodzaju ziół, przez 
10 do 30 minut w temperaturze około 
90 stopni. Odwar pozostawiamy do ostu-
dzenia z rośliną w wodzie, a następnie 
wypijamy przecedzony, chłodny napój.

przygotowuje się ze względu na dużą za-
wartość przeciwutleniaczy i witaminy E. 
Herbaty te hamują namnażanie się komó-
rek rakowych, ale także łagodzą kaszel. 
Do wykonania herbaty ze zbóż stosuje 
się zboża wstępnie uprażone na suchej 
patelni, a następnie zalane wrzącą wodą. 

zecie ze względu na toksyczność tuszu. 

54 GAZETKA



Maceraty to oleje roślinne z wyciągami 
z kwiatów, pąków lub ziół. Otrzymuje się 
je przez moczenie kwiatów lub ziół w oleju 
roślinnym – lub zimnej wodzie. Maceracja 
to po prostu inna metoda wydobywania 
cennych wartości z roślin – istnieją bo-
wiem składniki, które wysoka temperatura 
niszczy. I tu z pomocą przychodzi macerat. 
Zioła trzeba zalać wodą o temperaturze 
około 20 stopni i odstawić na 8–12 godzin. 
Po tym czasie wystarczy napój przecedzić.

Herbaty ziołowe to środki na powszech-
ne dolegliwości, np. napary z ziół łąko-
wych działają oczyszczająco, tymianek 
ma właściwości antyseptyczne, lawenda 
z kolei łagodzące. Herbaty z dodatkiem 
cynamonu mają działanie odchudzające 
ze względu na zawartość środka hamują-
cego apetyt. Cynamon nie tylko łagodzi 
dolegliwości układu trawiennego, ale 
ma również właściwości antywirusowe 
i antybakteryjne, co pomaga w walce 
z problemami żołądkowymi i wspomaga 
układ odpornościowy. 

Podobne działanie ma morwa biała. Nie 
tylko reguluje ona poziom cukru, ale także 
łagodzi niepokoje, długotrwałe zmęczenie 
i bezsenność. Liście morwy białej mają 
właściwości odchudzające; zmniejszają 
uczucie głodu i ochoty na słodkie potrawy. 

Herbatami, które orzeźwiają i dodają 
energii, są napary z młodej pokrzywy 
(najlepiej zbierać ją w maju), ale także 
wyciągi z cytryny lub liści imbiru. 

Herbatka malinowa, a w szczególności napar z liści, jest przede 
wszystkim polecana dla kobiet. Napary z malin są bogate w wi-
taminy i mikroelementy, które wzmacniają kobiecy układ rozrod-
czy, stymulują system płodności i w końcowej fazie ciąży przygo-
towują ciało do porodu. 

Herbata majerankowa z kolei poprawia nastrój; majeranek działa 
antystresowo i uspokajająco. To herbata polecana osobom, które 
chorują na depresję lub też cierpią na bezsenność i migreny. Rów-
nież melisa pomaga na tego typu dolegliwości – substancje w niej 
zawarte koją problemy układu nerwowego. Melisa jest idealna na 
wyczerpanie, wypalenie i wahania nastroju, ale także ma działanie 
przeciwwirusowe i pomaga przy problemach trawiennych.

Jeśli chcemy, aby nasz organizm szybciej 
zwalczył grypę, warto wspomagać się her-
batami na bazie tymianku, szałwii, euka-
liptusa, ale także sosny, maku i malwy. 

HERBATY ZBOŻOWE
Ze zbóż można przygotować nie tylko ory-
ginalne kawy, ale także smaczne i zdro-
wotne herbaty. Napary z jęczmienia, ku-
kurydzy, owsa, a nawet kaszy gryczanej 
przygotowuje się ze względu na dużą za-
wartość przeciwutleniaczy i witaminy E. 
Herbaty te hamują namnażanie się komó-
rek rakowych, ale także łagodzą kaszel. 
Do wykonania herbaty ze zbóż stosuje 
się zboża wstępnie uprażone na suchej 
patelni, a następnie zalane wrzącą wodą. 

Jeśli zdecydujemy się na samodzielne 
zbieranie ziół, pamiętajmy, że do prze-
tworzenia nadają się tylko te zdrowe i naj-
lepiej młode liście i kwiaty. Wybierajmy 
więc takie bez chorób i zanieczyszczeń, 
ponieważ roślin tych nie powinno się myć 
ani płukać przed suszeniem. Jedynie ich 
podziemne części, czyli korzenie, można 
opłukać z ziemi. Rośliny należy suszyć od 
razu po zbiorze, w cieniu lub w przewiew-
nym miejscu, najlepiej rozłożone płasko 
na bawełnianej ściereczce lub ręczniku 
papierowym. Lepiej nie robić tego na ga-
zecie ze względu na toksyczność tuszu. 
Ewentualnie rośliny można suszyć w pęcz-
ku, zawieszone pod moski� erą. 

Możliwe jest także suszenie roślin w pie-
karniku, cienko rozłożonych na blasze, 
w temperaturze 50 stopni. Można także 
rozłożyć je na kaloryferze lub po prostu 
w specjalnych suszarkach do warzyw 
i owoców. Wysuszone, aby nie straciły 
swoich właściwości, należy przechowy-
wać w suchym miejscu, w pojemniku 
chroniącym przed światłem. Dobrym roz-

wiązaniem są papierowe lub materiałowe torebki, które umożli-
wiają odparowanie wilgoci. Tak przechowywane susze można bez-
piecznie wykorzystywać przez 12 miesięcy. 

Pyszną rozgrzewającą herbatę możemy wykonać na naprawdę wiele 
sposobów. Warto więc zaopatrzyć kuchnię na czas zimy w typowe 
dla tej pory roku dodatki, które słyną zarówno ze swoich walorów 
smakowych, jak i właściwości pozytywnie wpływających na nasze 
zdrowie. Ziołowe herbatki to także dobry sposób na wsparcie co-
dziennej diety i dostarczenie organizmowi niezbędnych składników. 

Agnieszka Strzałka

Doskwierają nam problemy ze snem, tra-
wieniem lub męczą przeziębienia i grypa 
– na te i podobne dolegliwości pomogą 
odpowiednie napary z ziół i herbat. Herba-
ty ziołowe mają wiele właściwości: przede 
wszystkim rozgrzewają, ale także popra-
wiają komfort spania, są pomocne w pro-
blemach żołądkowych, dolegliwościach 
kobiecych, pomagają na odchudzanie, po-
prawiają krążenie krwi, działają także an-
tystresowo. Nawadniają, relaksują, uspo-
kajają i łagodzą wiele dolegliwości. Można 
powiedzieć, że to najstarszy lek na świecie. 

Czym tłumaczyć tak dużą skuteczność her-
bat? Herbaty tworzy się na bazie roślin, 
a one, jak wszystkie żywe organizmy, muszą 
także bronić się przed różnymi chorobami 
i grzybami. Rośliny zawierają specyficzne 

cząsteczki o działaniu ochronnym i prozdro-
wotnym. Poprzez napary trafi ają one do na-
szego organizmu i pomagają także na ludzkie 
dolegliwości. Rośliny to taka prawdziwa fa-
bryka zdrowia – różnorodne napary możemy 
otrzymywać z korzeni, łodyg lub kwiatów.

Kuracje herbaciane są bardzo pożyteczne 
dla organizmu, ale żeby przyniosły efekt, 
należy codziennie przez trzy tygodnie wy-
pijać trzy fi liżanki naparu. Na jeden kubek 
wrzątku należy zaparzać jedną łyżkę stoło-
wą ziół. Zaletą herbatek ziołowych jest to, 
że nie ma zbyt wielu przeciwwskazań do 
ich zażywania, a przedawkowanie nie daje 
uciążliwych efektów ubocznych. Jednak je-
śli jesteś w ciąży lub herbatkę chcesz poda-
wać małemu dziecku, najlepiej skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą. 

Herbatki, które możemy przygotować 
w domu, dzielą się na kilka rodzajów. 
Podstawowym rodzajem są napary, czyli 
napoje przygotowane z najdelikatniej-
szych części rośliny – kwiatów i liści. To 
właśnie napary najczęściej potocznie na-
zywa się herbatkami ziołowymi. Do wyko-
nania jednej szklanki naparu stosuje się 
1–2 łyżki ziół, które zalewa się wrzącą 
wodą i pozostawia na około 5 minut do 
zaparzenia pod przykryciem. Następnie 
napar należy przecedzić i wypić w miarę 
ciepły. Ziołowe napary można stosować 
zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, 
do przemywania lub płukania.

Odwar to wyciąg z twardych części ro-
śliny, np. łodygi, kory lub twardych owo-
ców, którym nie wystarczy zalanie i pozo-
stawienie do naciągnięcia, aby wydobyć 
cenne właściwości. Twarde części rośliny 
należy umieścić w zimnej wodzie i goto-
wać, w zależności od rodzaju ziół, przez 
10 do 30 minut w temperaturze około 
90 stopni. Odwar pozostawiamy do ostu-
dzenia z rośliną w wodzie, a następnie 
wypijamy przecedzony, chłodny napój.

przygotowuje się ze względu na dużą za-
wartość przeciwutleniaczy i witaminy E. 
Herbaty te hamują namnażanie się komó-
rek rakowych, ale także łagodzą kaszel. 
Do wykonania herbaty ze zbóż stosuje 
się zboża wstępnie uprażone na suchej 
patelni, a następnie zalane wrzącą wodą. 

zecie ze względu na toksyczność tuszu. 
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	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku 
z 20 września 2022 r. (sygn. C-339/20/VD i C-397/20/SR) 
ogłosił, że unijne prawo sprzeciwia się prewencyjnemu 
uogólnionemu i niezróżnicowanemu gromadzeniu da-
nych o ruchu i danych dotyczących lokalizacji użytkowni-
ków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadków 
poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. 
Sprawę do TSUE skierował niemiecki Federalny Sąd Admi-
nistracyjny (BVerwG).

	W wydanym wyroku Trybunał przypomniał przede wszyst-
kim swoje wcześniejsze orzecznictwo: „(...) sprzeczne 
z  prawem  Unii  są  krajowe  środki  ustawodawcze  prze-
widujące,  do  celów  zwalczania  poważnej  przestępczości 
i  zapobiegania  poważnym  zagrożeniom  dla  bezpieczeń-
stwa publicznego, prewencyjne uogólnione i niezróżnico-
wane  zatrzymywanie  danych  o  ruchu  i  danych  dotyczą-
cych lokalizacji”.

	Prawo unijne nie sprzeciwia się natomiast przepisom 
krajowym umożliwiającym, w celu ochrony bezpieczeń-
stwa narodowego, nakazanie dostawcom usług łączności 
elektronicznej uogólnionego i niezróżnicowanego zatrzy-
mywania danych o ruchu i danych dotyczących lokalizacji 
w sytuacjach, gdy dane państwo członkowskie napotyka 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, 
które okazuje się rzeczywiste i aktualne lub możliwe do 
przewidzenia. Taki nakaz może podlegać kontroli sądu 
lub niezależnego organu administracyjnego i może zo-
stać wydany jedynie na określony czas, ograniczony do 
tego, co ściśle niezbędne, jednak z możliwością przedłu-
żenia w przypadku utrzymywania się tego zagrożenia.

PRAWO W POLSCE

Zakaz prewencyjnego gromadzenia danych 
użytkowników komunikacji elektronicznej

	Komunikat TSUE wskazuje dalej, że „państwa  członkow-
skie mogą  jednak, w celu walki  z poważną przestępczo-
ścią i w ścisłym poszanowaniu zasady proporcjonalności, 
przewidzieć w szczególności ukierunkowane czy też szyb-
kie zatrzymywanie takich danych, jak również uogólnione 
i niezróżnicowane zatrzymywanie adresów IP”.

	Powyższy wyrok TSUE wpisuje się w utrwaloną linię 
orzeczniczą ograniczającą prawa podmiotów przetwarza-
jących dane osobowe i gromadzących informacje o użyt-
kownikach do poszanowania ich prawa do prywatności 
i dóbr osobistych.

	Jedną z głośniejszych spraw dotyczących tej tematyki była 
sprawa gromadzenia danych przez Google (Google Spain 
SL, Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos 
(AEPD), Mario Costeja González sygn. C-131/12), która 
dotyczyła możliwości skorzystania przez użytkowników 
tej przeglądarki z tzw. prawa do zapomnienia, czyli prawa 
do wnioskowania o usunięcie swoich danych osobowych 
z wyszukiwarki internetowej.

	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, wy-
szukiwarka Google musi usuwać z wyników wyszukiwania 
linki dotyczące nieaktualnych spraw. Podstawą usunięcia 
musi być jednak wniosek zainteresowanego. Na skutek 
wyroku TSUE Google wprowadził instrument wniosku 
o usunięcie danych osobowych, który można znaleźć na 
jego stronie.

	Zainteresowany usunięciem lub jego pełnomocnik musi 
wypełnić dane osobowe mające podlegać usunięciu, uza-
sadnić wniosek oraz wykazać, że dane, które chce usunąć, 
są jego danymi. Odbywa się to poprzez zeskanowanie 
dokumentu ze zdjęciem (np. paszport). Najczęstszą przy-
czyną usunięcia informacji na temat użytkownika jest ich 
dezaktualizacja, niepełność czy też naruszenie dóbr oso-
bistych. Google rozpatruje wnioski indywidualnie.

	Przedstawione powyżej usunięcie danych z wyszukiwarki 
Google nie oznacza, że dane znikną z internetu. Prawo 
do zapomnienia skutkuje usunięciem danych z wyników 
wyszukiwarki. Poza tym jest pewna kategoria danych, 
która nie będzie podlegała usunięciu. Są to dane istotne 
z punktu widzenia interesu publicznego, czyli np. doty-
czące osób pełniących ważne funkcje.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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Związek Harcerstwa Polskiego działający poza gra-
nicami kraju jest niezależną organizacją harcerską, 
której początki sięgają roku 1910 i początków harcer-
stwa na świecie. Działa poza Polską od lat 40. ubie-
głego stulecia – na Wyspach Brytyjskich, we Francji, 
w Kanadzie, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, 
w Argentynie i w Australii, gdzie łącznie skupia po-
nad 7000 dzieci, młodzieży i grona instruktorskiego. 
W ramach patronatu prezydenta RP współpracuje 
również z organizacjami harcerskimi w kraju, Związ-
kiem Harcerstwa Polskiego w Polsce, Związkiem 
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautami Europy, jak 
i z harcerstwem polskim w krajach wschodnich Eu-
ropy – na Litwie i na Ukrainie.

na Litwie z harcerzami Związku Harcerstwa Polskie-
go na Litwie, ale także w USA na obozie Camp Read 
Scout Reservation w Brant Lake, New York w ra-
mach współpracy z Boy Scouts of America Western 
Massachusetts Council.

Rok harcerski 2022/2023 rozpoczęliśmy bardzo in-
tensywnie. Na zaproszenie ZHP Austria p.o. druży-
nowego ZHP Belgia Łukasz Wardyn uczestniczył 
w 11 września br. w uroczystościach 339. rocznicy 
Odsieczy Wiedeńskiej na wzgórzu Kahlenberg. 
25 września br. w Lommel braliśmy udział w uro-
czystościach upamiętniających polskich żołnierzy 
uczestniczących w wyzwalaniu flamandzkich miej-
scowości spod niemieckiej okupacji.

ZHP Belgia został zaproszony na XIV Międzynaro-
dowy Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklę-
ci w Gdyni w dniach 28 września – 1 października. 
Podczas festiwalu został wyświetlony film przedsta-
wiający ZHP Belgia oraz film o działaniu Stołecznego 
Środowiska 1. Polskiej Dywizji Pancernej w Warsza-
wie, z którą blisko współpracuje ZHP Belgia. Pod-
czas tego festiwalu p.o. drużynowego ZHP Belgia 
Łukasz Wardyn oraz Marzena i Witold Gudysiowie 
spotkali się z panią Karoliną Maczek-Skilen, wnucz-
ką gen. Stanisława Maczka. Cieszymy się bardzo, 
że wyraziła poparcie, aby generał został patronem 
ZHP Belgia. Udało nam się także spotkać z ostatnimi 
żołnierzami Armii Andersa, kpt. Władysławem Dą-
browskim oraz najmłodszym żołnierzem 2. Korpu-
su – Krzysztofem Flizakiem, kapitanem armii USA, 
który jako dziesięcioletni chłopiec przemierzył ponad 
3500 kilometrów, aby odnaleźć swojego tatę. 

Serdeczne podziękowania dla drużynowej dh. Bar-
bary Byrtus oraz dh. Ilony Sałęgi. Poza naszymi 
cotygodniowymi zbiórkami odbył się Harcerski Tur-
niej Rodzinny.

1 października ZHP Belgia uczestniczył także w uro-
czystościach 70. Polskiej Macierzy Szkolnej w Bel-
gii. Życzymy wszystkiego najlepszego, dziękując 
przy okazji za dotychczasowe wsparcie i pomoc 
w rozwoju harcerstwa w Belgii.

Związek Harcerstwa Polskiego w Belgii 
rozpoczął nowy rok harcerski

W niedzielę 16 paździer-
nika ZHP Belgia wziął 
udział w mszy w Ko-
ściele Notre-Dame de 
la Chapelle, gdzie także 
mieliśmy możliwość za-
prezentowania swojej 
działalności.

ZHP Belgia jest odpowiednim miejscem dla 
dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej w Belgii 
i pragnącej utrzymać więź z polską kulturą i ję-
zykiem. Harcerstwo to gra, bawimy się wspólnie 
na zbiórkach zuchowych, gramy, harcujemy, 
przeżywamy przygody na zbiórkach harcer-
skich. Nawiązujemy przyjaźnie i stale rozwijamy 
się poprzez zdobywanie stopni i sprawności.

Zapraszamy osoby z obyciem harcerskim lub 
zainteresowane jego zdobyciem (możliwość dar-
mowych szkoleń w Londynie lub w innych krajach 
Unii) i chcące zaangażować się w budowanie pol-
skiego harcerstwa w Belgii w ramach ZHP pgk. 

Przyłącz się do nas i wypełnij formularz online, 
napisz do nas na zhp.belgia@zho.org oraz polub  
nas na: www.facebook.com/ZHPBelgia.

Czuwaj!
p.o. drużynowego ZHP Belgia Łukasz Wardyn

Harcerstwo w Belgii ma bogatą historię, sięgającą 
roku 1939. Od prawie dwóch lat harcerstwo w Belgii 
się odnawia. 16 czerwca 2022 r., rozkazem druha 
hm Marka Peplińskiego z Głównej Kwatery Harce-
rzy ZHP poza granicami kraju, otwarty został okres 
próbny dla Drużyny Harcerskiej ZHP Belgia oraz 
dla Gromady Zuchów – Leśne Ekoludki w Brukseli. 
Drużyna ZHP Belgia składa się obecnie z prawie 
50 harcerzy i zuchów. Kapelanem jest o. Aleksander 
Katarzyński z Landenne.

Okres wakacji był bardzo intensywny dla naszych 
harcerzy, gdyż brali udział w kilku harcerskich ak-
cjach letnich, m.in. w Ośrodku Szkoleniowo-Wy-
poczynkowym „Amonit” Hufca ZHP Ziemi Mysz-
kowskiej w Siamoszycach wraz z harcerzami ZHP 
w Wiedniu; w Blackhills Scout Camp, Bingley we 
współpracy z ZHP Wielka Brytania Hufiec Kaszuby, 

Uczestniczymy w uroczystościach narodowych, 
imprezach szkolnych i polonijnych. Bierzemy udział 
w akcjach charytatywnych. Organizujemy biwaki, 
obozy i kolonie letnie.

Zapraszamy do naszej gromady zuchowej wszystkie 
dzieci w wieku 8–10 lat, do naszej drużyny harcerskiej 
dzieci i młodzież w wieku 12–15, a do kręgu starszo-
harcerskiego młodzież powyżej 16. roku życia. 

Spotykamy się na zbiórkach raz w tygodniu, w sobotę.  
Raz na miesiąc odbywają się zbiórki drużyny.
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SŁUCHOWISKO
Dokładnie nie wiadomo, kto pierwszy użył tego 
terminu. Najprawdopodobniej był to pisarz Witold 
Hulewicz, który sto lat temu nawiązał tym określe-
niem do słowa widowisko. Słuchowisko to literacka 
forma artystyczna, której tworzywem jest wyłącznie 
dźwięk: głos ludzki, efekty dźwiękowe i muzyka. 
Silne połączenie w słuchowisku literatury i teatru 
wpłynęło na powstanie określenia teatru radiowego 
lub teatru wyobraźni. Pierwszym na świecie słucho-
wiskiem oryginalnym, czyli napisanym specjalnie 
dla radia, było „Niebezpieczeństwo” autorstwa Ri-
charda Hughes, wyemitowane przez BBC w 1924 r. 
W 1925 r. rozgłośnia Polskiego Towarzystwa Radjo-
technicznego wyemitowała na żywo adaptację sztu-
ki Stanisława Wyspiańskiego „Warszawianka”. Trzy 
lata później Polskie Radio Wilno ogłosiło konkurs na 
sztukę napisaną specjalnie dla radia. Zwyciężył wy-
żej wspomniany Witold Hulewicz, który napisał „Po-
grzeb Kiejstuta”. Emisja odbyła się na żywo, a ak-
torzy grali w plenerze. Słuchacze mogli usłyszeć 
autentyczną wileńską rzekę. Niestety do dzisiaj nie 
zachował się nawet scenariusz. 
Słuchowiska cieszyły się popularnością wśród od-
biorców na całym świecie. Powszechny dostęp do 
radioodbiorników oraz atrakcyjna forma przekazu 
czyniły z nich nie lada rozrywkę oraz kulturalną 
odskocznię od codziennego życia, dostępną dla 
każdego. Do historii przeszło amerykańskie słucho-
wisko z 1938 r. „Wojna światów” Orsona Wellesa, 
które było adaptacją powieści Herberta George’a  
Wellsa o tym samym tytule. Słuchacze potraktowali 
je jako faktoid – rzeczywisty reportaż o inwazji Mar-
sjan na Ziemię, który wzbudził panikę wśród wielu 
mieszkańców New Jersey.
Podstawowym środkiem wyrazu w słuchowisku jest 
słowo, głos aktora. Teatr radiowy ma bogate możli-
wości ekspresji słownej, buduje wręcz intymną rela-
cję ze słuchaczem. Posługuje się różną dynamiką 
i intensywnością wypowiedzi, począwszy od szeptu, 
a skończywszy na krzyku wzmocnionym pogłosem. 
Bardzo ważną rolę grają efekty akustyczne, które po-

winny zastąpić odbiorcy wrażenia wzrokowe. Twórcy 
posiłkują się efektami akustycznymi zgromadzonymi 
w tzw. efektotece. Odgłos zamykanych, skrzypiących 
drzwi czy tłuczonej szklanki jest nagrany na nośniku 
i wkomponowany podczas montażu słuchowiska. 
Ważną funkcję pełni też specjalnie skomponowa-
na muzyka oraz cisza, która nigdy nie jest brakiem 
dźwięku, tylko ma swoją wartość znaczeniową.
Ciekawym gatunkiem słuchowiska jest serial radio-
wy. Kolejne odcinki mają równą długość i pojawiają 
się cyklicznie, o stałej porze. Najstarszym i najdłu-
żej kontynuowanym polskim serialem radiowym są 
„Matysiakowie”. Od 66 lat nieprzerwanie goszczą na 
antenie Polskiego Radia. Wyemitowano 3414 odcin-
ków (stan na 1 października 2022 r.). Losy rodziny 
Matysiaków przez cały okres nadawania audycji od-
twarzało ponad 250 osób. Słuchowisko jest tworzo-
ne w konwencji nieruchomego mikrofonu umiesz-
czonego na stałe w mieszkaniu fikcyjnej tytułowej 
rodziny przy ul. Dobrej 21 na warszawskim Powiślu. 
Stałe role są zazwyczaj grane przez aktorów aż do 
śmierci i raczej nie są kontynuowane przez artystów 
o podobnym tembrze głosu. Jedynie cztery lata 
młodszym serialem radiowym jest „W Jezioranach”, 
emitowany również na antenie Polskiego Radia do 
dzisiaj. Powstało 3181 odcinków (stan na 2 paź-
dziernika 2022 r.). Serial ten został stworzony jako 
wiejski odpowiednik miejskich „Matysiaków”. 
W XXI wieku radio przeniknęło do internetu. Choć 
częste są amatorskie stacje internetowe, istnieją też 
profesjonalne rozgłośnie. Na stronach internetowych 
stacji radiowych są dostępne słuchowiska, które zo-
stały wyemitowane przez daną stację. Dzięki temu 
możemy zatopić się w teatrze wyobraźni w dogod-
nym dla nas momencie i w dowolnym miejscu na 
świecie. Choć przyznam, że czekanie na słuchowi-
sko emitowane przez tradycyjne radio o ustalonym 
terminie i porze ma w sobie romantyczną nutę. 
Słuchowiska mogą być pomocne przy nauce języ-
ka obcego. Niekoniecznie musimy znać każde wy-
powiedziane słowo, ale skupiając się na dialogach 
i efektach akustycznych, jesteśmy w stanie zrozu-

mieć sens sztuki. 
Poza tym warto 
skoncentrować się 
na akcentowaniu 
wyrazów oraz na fra-
zowaniu zdań przez 
aktorów. Dzięki inter-
netowi można w łatwy sposób odnaleźć obcojęzycz-
ną stację radiową, która ma w swoim repertuarze 
słuchowiska.

AUDIOBOOK
Audiobook wykorzystuje profesjonalne zaplecze 
techniczne i głosy doświadczonych aktorów. Za pio-
niera w tej branży uważana jest nowojorska firma  
Caedmon Records, która już w 1952 r. wydała pierw-
szy zbiór utworów literackich w formie audio. Były to 
wiersze Dylana Thomasa odczytane przez autora 
i zapisane na płycie gramofonowej. W Polsce w poło-
wie lat 30. XX w. firma płytowa Orpheon nagrała bajki 
Adama Mickiewicza. Z roku na rok książki do słucha-
nia zdobywają coraz większą popularność. Przeło-
mem w rozwoju audiobooków okazał się wzrost licz-
by użytkowników smartfonów i dostępność internetu. 
Książki mówione można zakupić na płytach CD, ale 
internet oferuje też wiele bezpłatnych audiobooków. 
Można je także wypożyczyć w bibliotekach. W dzi-
siejszym zabieganym świecie audiobooki zyskują po-
pularność jako kontrapunkt do wykonywania prac do-
mowych czy podczas jazdy samochodem. Pomagają 
osobom mającym problemy z uśnięciem. Słuchanie 
głosu lektora działa wyciszająco i niewykluczone, że 
przywoła miłe wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to 
rodzice czytali baśnie na dobranoc. 
Jesień i zima są czasem, w którym częściej zosta-
jemy w domu niż w pozostałych miesiącach. Może 
warto włączyć do repertuaru domowych rozry-
wek zatopienie się w słuchowiskach czy w audio- 
bookach? Nie ma nic przyjemniejszego od ułożenia 
się na wygodnej kanapie, zamknięcia oczu i wsłu-
chanie się w słowa szeptane do ucha.

Anna Kata

W AUDIO STREFIE – 
słuchowisko i audiobook na jesień 
Radio powstało u progu XX w., jednak aż do końca I wojny światowej służyło wyłącznie celom 
militarnym i komunikacji morskiej. Za jego twórcę uznaje się Guglielmo Marconiego. Pierwszą 
stacją radiową na świecie była KDKA, powstała w 1920 r. w Pittsburghu. W Polsce pierwsza 
regularna audycja radiowa została nadana w 1925 r. przez Polskie Towarzystwo Radjotech-
niczne (pisownia oryginalna). Już rok później rozpoczęła nadawanie pierwsza licencjonowa-
na radiostacja Polskie Radio. Początkowo prezentowano głównie komunikaty informacyjne 
i kulturalne oraz muzykę. Wraz z rozwojem radia pojawiły się nowe możliwości artystycznego 
wyrazu, które zaowocowały powstaniem słuchowiska.
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HUMOR

Na przyjęciu urodzinowym mąż oświadcza:
– Muszę powiedzieć, że moja żona jest 
wspaniała!
Matka odciąga go na bok i mówi:
– Jak mogłeś powiedzieć, że ta Twoja 
wredna wiedźma jest wspaniała?
– Ależ mamusiu, ja nie powiedziałem, 
że jest wspaniała. Ja powiedziałem, 
że muszę tak powiedzieć!

• • •

W przedszkolu:
– Tomku, kim chciałbyś zostać, kiedy 
dorośniesz?
– Kiedy dorosnę, chciałbym się ożenić, 
kupować żonie brylanty i drogie futra 
i kupić jej najnowszy model Ferrari.
– Zuch, siadaj! A ty, Brajanku?
– Wcześniej chciałem zostać astronautą, 
ale teraz to chciałbym być żoną Tomka...

• • •

Naczelnik więzienia wypytuje strażników:
– Jak to możliwe, że więzień z celi 113 
uciekł?
– Miał klucze od swojej celi, panie 
naczelniku.
– Skąd miał? Ukradł któremuś z was?
– Nie, uczciwie wygrał w karty!

• • •

Żona czyni mężowi wymówki:
– Nigdy ze mną nie wychodzisz. Wkrótce 
wszyscy będą o nas mówić  
jak o Kowalskich.
– A co mówią o Kowalskich?
– Że jedyny raz wyszli razem kiedy paliło  
się ich mieszkanie!

• • •

W najwyższych górach świata, drogą nad 
przepaścią jedzie autokar z turystami.
– I co, boicie się? – pyta przewodniczka.
– Tak! – krzyczą pasażerowie.
– To proszę robić to, co kierowca!
– A co robi kierowca?
– Zamyka oczy.

• • •

Przychodzi blondynka do cukierni i pyta:
– Co macie beż tłuszczu i cukru?
– Serwetki.

• • •

Wykładowca zapisuje na tablicy cyfry  
5, 4 i 3.
Następnie zwraca się do studentów:
– Proszę państwa, podnosimy rączki 
i ładnie machamy w kierunku tablicy!
Zaskoczeni studenci podnieśli ręce 
i machają.
Nauczyciel po chwili dodaje:
– I tym jakże optymistycznym 
i sympatycznym akcentem pożegnali się 
państwo z tymi ocenami.

• • •

Dlaczego w kosmosie nie ma dobrych 
imprez?
Bo nie ma atmosfery!

• • •

Do pracownika:
– Proszę pana, wolno pan pracuje,  
wolno reaguje na polecenia, wolno  
chodzi, wolno myśli. 
Co pan robi szybko?
– Szybko się męczę.

• • •

Zapisałem się na kurs dla uczciwych 
detektywów on-line. 
Wysłałem kasę i ślad po nich zaginął. 
Teraz nie wiem, czy mnie oszukano,  
czy to moja pierwsza sprawa.

• • •

– Co to jest miłość? 
– Miłość to jest światło życia. 
– A co to jest małżeństwo? 
– Rachunek za to światło.

• • •

W sklepie:
– Czy te żarówki rzeczywiście świecą 7 lat?
– Oczywiście. Dajemy na to dwa lata 
gwarancji.

• • •

Dyrektor do swojego pracownika:
– Z pana to byłby doskonały przestępca...
– Dlaczego?
– Bo nie zostawia pan żadnych śladów 
swojej działalności...

• • •

Na WF w szkole wszystkie dzieci mają robić 
„rowerek”. Jedynie Jasiu nie robi, więc pani 
do niego podchodzi i pyta:
– Jasiu dlaczego nie ćwiczysz?
– Ćwiczę, po prostu mój rower zjeżdża  
z górki.

• • •

Dzwoni telefon. 
Facet podnosi słuchawkę i słyszy: 
– Mamy twoją teściową. Okup wynosi  
100 tys. dolarów. 
– A jak nie zapłacę? 
– To ją sklonujemy!

• • •

Starsza pani pyta Jasia:
– Chłopcze, czy nie boisz się być ze mną 
sam na sam w ciemnym pokoju?
– Proszę pani, ja już mam siedem lat 
i żadnych upiorów się nie boję.

• • •

Do ruszającego autobusu biegnie facet, 
krzycząc:
– Ludzie, zatrzymajcie autobus, bo się 
spóźnie do pracy!
– Panie kierowco! – wołają pasażerowie.
– Niech się Pan zatrzyma!
Zadowolony mężczyzna wsiada i mówi  
z ulgą:
– No, nie spóźniłem się do pracy. Bileciki  
do kontroli proszę!
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   Sprzedam
  Sprzedam Forda fieste, 1,0 w benzynie, 

2016 r., przebieg 52 tys, cena 11500€.  
T. 0475 616 654

  Sprzedam felgi aluminiowe 17stki z opo-
nami continental do volswagena passata.  
T. 0474 937 053 po 18stej proszę dzwonić

  Sprzedam Iphona, telefon kupiony 4 
miesiące temu, jest na gwarancji, cena do 
uzgodnienia. T. 0475 616 654

  Sprzedam VW Passat 2,0 benzyna 2006 
r., 150KM, kombi, badania techniczne waż-
ne do sierpnia 2023 r., polskie tablice, cena 
3300€. T. 0483 616 385

  Praca: szukam
  Szukam pracy, wykonuję prace 

wykończeniowe wnętrz, wszelkie naprawy, 
łazienki, malowanie, szpachlowanie, 
tynki, parkiety, konstrukcje i wiele innych, 
dokładny, wieloletnie doświadczenie,  
T. 0489 893 235

  Szukam pracy jako mechanik 
samochodowy, blacharz, lakiernik oraz 
spawalnictwo. Mieszkam w Antwerpii.  
T. 0465 552 083

  Szukam pracy w sektorze budowlanym, 
wykończenia wnętrz, docieplenia 
budynków mieszkalnych, krepi, pomoc przy 
więźbach dachu, na belgijskich warunkach, 

bez znajomosci jezyka. T. 0465 548 343
  Poszukuję pracy jako kierowca z prawem 

jazdy kategoria B. Mogę pracować w dzień 
jak i w nocy. Posiadam swój samochód 
osobowy. Mogę jeździć po całej Europie. T. 
0495 354 022

  Szukam pracy na druku A1. Mam 24 
lata i aktualnie mieszkam w Gandawie. 
Pracowałem jako pomocnik elektryka 
od lutego tego roku ale mogę podjąć się 
czegoś nowego. Nie posiadam auta, język 
angielski na poziomie komunikatywnym.  
T. +48 781 384 176

  Dwie kobiety poszukują pracy w 
budowlance. Posiadamy doświadczenie 
przy malowaniu, pomocy na budowie 
i sprzątaniu po remontach. Od zaraz, 
rozważymy każdą propozycję. Własne auto, 
ZZP, znajomość języka. Zmotywowane i 
gotowe do pracy. T. 0468 566 746

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę pokój bez meldunku, gmina 

Forest, blisko Barrière Saint-Gilles. Więcej 
informacji. T. 0466 334 218

  Wynajmę mieszkanie z 1 sypialnią i z 

tarasem, gmina Forest, blisko Barrière St-
-Gilles. 750 € + opłaty.  T. 0466 334 218

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

  Przyjmę kobietę lub 2 na wspólne miesz-
kanie w bloku, oddzielne pokoje, salon, 
kuchnia umeblowana. T. 0494 645 402

  Mieszkanie do wynajęcia dla 1 osoby 
(kobiecie), salon, pokój, kuchnia, łazienka 
przy metrze Simonis, cena 560€ (wszystko 
wliczone). T. 0495 356 939

  Wynajmę studio: pokój w pełni umeblo-
wany (kanapa z funkcją spania, szafa, stół 
z krzesłami oraz komoda), kuchnia w pełni 
wyposażona (płyta indukcyjna, piekarnik, 
mikrofalówka, lodówka) oraz łazienka. 
Studio dla 1 osoby. Brak możliwości mel-
dunku. Czynsz 650€ (opłaty oraz internet 
wliczone). Okolice place Dailly.   
T. 0486 342 561

  Wynajmę mieszkanie na pierwszym pie-
trze, powierzchnia 67m2, drzwi wejściowe 
pancerne (securitas), nowe okna, 1 pokój, 
salon, łazienka i kuchnia wyposażona (lo-
dówka z zamrażalnikiem, płyta indukcyjna, 
piekarnik, zmywarka i mikrofalówka). Są 
tez 2 prywatne miejsca postojowe na sa-
mochody przed budynkiem. Piec indiwidu-
alny dwufunkcyjny na gaz (nieduże zużycie 
energii). Cena 850€, Zaventem, blisko do 
autostrady. T. 0473 540 365

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         
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02/7207207

 SERVICE

POLSKI SKLEP DO PRZEJĘCIA
Okolice placu Dailly (Schaerbeek), dobrze 

prosperujący, w pełni wyposażony,  
kontakt wyłącznie pod nr: 0484 267 069
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Stel je kandidaat via  
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  Mieszkanie: szukam
  Szukam mieszkania dla dwóch dorosłych 

osób z zameldowaniem, od zaraz. Bardzo 
pilne. T. 0485 608 854

  Szukam umeblowaneg pokoju do wyna-
jęcia w Brukseli. T. 730 201 179

  Szukam studia w Brukseli, dochody z 
CPAS ,który płaci gwarancję i czynsz.  
T. 0472 350 821

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy  

znajdziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Biuro księgowe COMPAGEST w Brukseli 
zatrudni księgowego od zaraz. Wymagany 
dyplom ukończenia 3-letnie szkoły wyższej/
studiów/kursu księgowości w Belgii, znajo-
mość języka francuskiego, flamandzkiego i 
j.polski mile widziany. Doświadczenie mile 
widziane. CV + list motywacyjny proszę 
wysyłać na maila:  
kboguslawa@comptagest.com

  Szukamy osób do pracy z doświadcze-
niem lub do przyuczenia przy instalacjach 
fotowoltaicznych z A1 lub indépendant.  
T. 0493 393 493 lub +48 535 517 003, 
swies.ad22@gmail.com

  Agencja InterKadra dla naszego belgij-
skiego klienta poszukuje pracowników na 
stanowisko operator maszyn. Obowiązki: 
zgłaszanie wszystkich niedoróbek/odchy-
leń, praca zgodnie z procesem, rysunkiem 
technicznym oraz arkuszem kontroli jako-
ści, montowanie części za pomocą okre-
ślonej technologii. Poszukiwani są również 
klejarze, mechanicy, monterzy.
Wymagania: umiejętności obsługi klucza 
dynamometrycznego, doświadczenia lub 
wykształcenia technicznego, umiejętno-
ści czytania rysunku technicznego, języka 
angielskiego lub francuskiego w stopniu 
komunikatywnym. Oferujemy: wynagro-
dzenie podstawowe w wysokości 16,75€/h, 
wynagrodzenie wypłacane w euro, doda-
tek do pracy zmianowej, ekwiwalent dla 
kierowcy wożącego 100 Euro miesięcznie, 
atrakcyjne zakwaterowanie, umowę o 
pracę, opiekę polskiego koordynatora na 
miejscu. Prosimy o przesyłanie CV na adres 
w.giertuga@interkadra.pl lub kontakt pod 
numerem +48 666 826 916

  Poszukujemy do współpracy dwóch 
doświadczonych pracowników ogólnobu-
dowlanych prowadzących własną działal-
ność gospodarczą. Praca na budowie przy 
przyłączach kanalizacyjnych, izolacjach 

(głównie budowy domków jednorodzin-
nych). Praca w Belgii/Knokke. Wymagania: 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
A1 lub gotowość do jej założenia, doświad-
czenie zawodowe na wyżej wymienionym 
stanowisku, umiejętność czytania planów, 
mile widziana znajomość języka angielskie-
go umożliwiająca swobodną komunikację. 
Oferujemy: atrakcyjne stawki godzinowe, 
terminowe płatności, możliwość zakwa-
terowania w pobliżu projektu, gwarancję 
godzin, długotrwałą i stabilną współpracę, 
Kontakt: +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 da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO).Administratorem danych jest 
Regess Sp. z o.o. z siedzibą Mysłakowice 58-
533, Łokietka 30. Ma Pani/Pan prawo dostępu 
do treści swoich danych, ich poprawiania i usu-
nięcia. Polityka prywatności dostępna jest na 
stronie internetowej: RegessPrzesłanie 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  
zmotywowanych kandydatów do pracy 
jako: pracownik drogowy / brukarz. 
Praca polega na wykonywaniu chodników i 
poboczy przygotowując podłoże pod bruk, 
układając kostkę brukową, krawężniki, 
obrzeży betonowych oraz wykonując pozo-
stałe czynności z tym związane (wykonywa-
nie wykopów, montaż wpustów, podłącza-
nie kanalizacji, instalowanie rynien, itp.) 
Wymagania: odpowiednie kwalifikacje, 
doświadczenie w ww. pracy, oraz motywa-
cja do pracy, komunikatywny angielski lub 
niemiecki (w przypadku grupy nie wszyst-
kie osoby muszą znać język obcy), posia-
danie certyfikatu VCA lub gotowość jego 
uzyskania, prawo jazdy. Oferujemy: atrak-
cyjne wynagrodzenie – 16,30 – 20,00 EUR / 
h brutto + ewentualne nadgodziny, legalne 
zatrudnienie na warunkach belgijskich, do-
datek wakacyjny (15.38 % rocznych zarob-
ków brutto), premię roczną (8,33 % rocz-
nych zarobków brutto), dodatek rodzinny, 
prawo do rekompensaty za brak pracy na 
skutek niekorzystnych warunków pogodo-
wych, załatwienie wszystkich formalności 
związanych z zatrudnieniem w Belgii, stałą 
opiekę polskojęzycznych koordynatorów, 
jednorazowy zwrot kosztów przejazdu do 
Belgii do kwoty 125€, organizacja zakwa-
terowania, pracę na dłuższy okres czasu, 

ubranie robocze. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie aktualnego CV w języku angielskim na 
adres: info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
moim CV przez NEXT s.c. do potrzeb realizacji 
przyszłych procesów rekrutacyjnych (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). Wyrażam 
także zgodę na udostępnianie moich danych 
osobowych potencjalnym pracodawcom w kra-
ju i za granicą do celów związanych z procesami 
rekrutacji. Rozumiem, że mogę żądać dostępu 
do moich danych osobowych, żądać ich sprosto-
wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 
także przenoszenia danych. KRAZ 18051

  Nieruchomości
 Sprzedam pilnie dom drewniany do 

remontu lub rozbiórki z placem 19 arów, 
szerokość działki 12m, cena 12000€.  
T. 0488 006 185.  
Adres: Klukowo 34 – 18-214 Klukowo

 Sprzedam dom mieszkalny, ok. 200m z 
działką zagospodarowaną o powierzchni 7 
arów w Siemiatyczach. T. 0474 637 308 lub 
0475 616 654

 Podlaskie, obok Narodowego Parku Bie-
brzańskiego, posiadłość około 2 hektarów, 
część lasu, część pola, stary domek drew-
niany do remontu, chlew przekształcony 
na salę, duża stodoła i dom mieszkalny, 2 
sypialnie, każda ma swoją łazienkę, biuro, 
salon, kuchnia i przedpokój. Więcej infor-
macji. T. 0486 800 676

 Sprzedam ładne, przestronne mieszkanie 
64m2 centrum Bialegostoku, ul. Lipowa, 
1 piętro, dwustronne, 3 oddzielne poko-
je, kuchnia, łazienka z toaletą. Miejsce 
parkingowe w podwórzu, lokal na rowery, 
piwnica. Dwa pokoje, kuchnia (zmywarka, 
piekarnik elektryczny) i przedpokój, remon-
towane +/- 5 lat temu, mieszkanie mało 
używane właściciel przebywał za granicą. 
Cena 535 tys złotych. Więcej informacji, 
zdjęcia proszę o kontakt. 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 Warszawy. 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, zamieszka-
ły, 2 piętra i parter, Siemiatycze. T. 0475 61 
66 54 i 690 585 939 (0474 637 308)
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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: wtorek godz. 20.00, Bruxelles 1000, rue Le Corrège 19
GRUPA JAK TO DZIAŁA: piątek godz. 20.00 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, tel. 0491 32 14 73, e-mail: genesisbrukseladdaddd@hotmail.com

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,  

Grupa Misja: Rue Emile Feron 153, 1060 
Saint-Gilles. T. 0487 696 426 

Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, 
posłuchaj, zobacz.

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.

Terapia grupowa DDA 
Dla wszystkich identyfikujących się z syndromem DDA, osób dorastających w rodz-
inach alkoholowych. Grupa DDA to skuteczna forma terapii, pozwala odbudować 
poczucie własnej sprawczości i samoakceptacji. Jeśli zmagasz się z zagubieniem, 

poczuciem osamotnienia i niepewności, możesz sobie pomóc. Spotkania grupowe 
prowadzone są przez terapeutkę uzależnień w piątki 19:30 - 21:00, 2440 Geel. 

Zapisy: terapiadda.geel@gmail.com

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)

MASZ PROBLEM Z PICIEM

Polskojęzyczna Wspólnota 
Anonimowych Alkoholików 

Antwerpia zaprasza na spotkania

Niedziela godz. 18-20, czwartek godz. 
19:30-21, sobota godz. 18-20
Lange Beldeekensstraat 18, 

tel. (+32) 0484 931 102



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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