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W 26 z 41 krajów UE i OECD pogarsza się ja-
kość demokracji – wynika z raportu Fundacji 
Bertelsmanna. Rządzący świadomie wznieca-
ją społeczne konflikty zamiast szukać konsen-
susu, który długofalowo rozwiązałby proble-
my. W zestawieniu najbardziej rozwiniętych 
krajów świata największy spadek zanotowała 
Polska, która spadła z 8.pozycji na 37. miej-
sce. Fundacja Bertelsmanna sprawdza jakość 
demokracji regularnie od 2011 r. Najlepsze 
noty od lat otrzymują kraje skandynawskie, 
Niemcy i Szwajcaria. W ostatnich latach Pol-
ska była tuż za nimi. Jednak kiedy do władzy 
doszedł PiS, Polska z lidera demokratycznych 
przemian w Europie Środkowej stała się kra-
jem zmierzającym do autorytaryzmu. Zmiany 
w sądownictwie i mediach publicznych, znie-
sienie konkursów w służbie cywilnej, masowe 
upartyjnienie spółek skarbu państwa spowo-
dowały dramatyczny spadek Polski w rankin-
gu państw demokratycznych. Na 41 miejsc 
znaleźliśmy się na 37.; za nami są tylko Ru-
munia, Meksyk, Węgry i Turcja.

Według najnowszych badań, alkohol jest 
odpowiedzialny za ponad 5% wszystkich zgo-
nów na całym świecie. Oznacza to, że rocznie 
z jego powodu umierają 3 mln osób, w tym 
2,3 mln mężczyzn – podaje najnowszy raport 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Pra-
wie 29% wszystkich zgonów z powodu alko-
holu to następstwo urazów fizycznych, w tym 
wypadków drogowych i samobójstw. Spada 
odsetek osób pijących w Europie i obu Ame-
rykach. Mimo to Europa pozostaje regionem 
o najwyższym spożyciu na całym świecie. Al-
kohol nadal jest np. poważną przyczyną złego 
stanu zdrowia w Wielkiej Brytanii, szczególnie 
w ubogich regionach. Wśród Europejczyków 
w wieku 15–19 lat aż 44% to osoby spoży-
wające alkohol. Naukowcy apelują o rozwią-
zanie tego problemu. Wskazują, że wysoce 
niepokojący jest fakt, iż alkohol odpowia-

da za 10% wszystkich zgonów w Europie.
Zaskakujące wydaje się także rozłożenie typów 
spożywanego alkoholu. Prawie 45% światowe-
go alkoholu stanowią alkohole wysokoprocen-
towe, 34% piwo, a wino to mniej niż 12%.

Statystyczny Polak wyrzuca 235 kg jedzenia 
rocznie. Na tle UE to tragiczny wynik.
Jesteśmy bogatym społeczeństwem. Każdego 
miesiąca statystyczna czteroosobowa rodzina 
wyrzuca jedzenie o wartości 200 zł – w skali 
kraju jest to więc w sumie nawet 9 mln ton 
rocznie. W raporcie Greenpeace’u Polska za-
jęła pod tym względem piąte miejsce w UE.
W samej Unii marnowanych jest co roku 
około 88 mln ton żywności – przeciętny Eu-
ropejczyk wyrzuca do kosza 175 kg jedzenia 
rocznie. Straty sięgają 143 mld euro.

73% Polaków uważa, że walka z pedofilią 
wśród duchownych powinna zostać prowa-
dzona przez Kościół w sposób jawny – wynika 
z sondażu IBRiS zrealizowanego na zlecenie 
„Rzeczpospolitej”.
81% badanych jest zdania, że problem pe-
dofilii w Kościele dotyczy także polskich du-
chownych. Polacy nie podzielają jednak tezy, 
że polski Kościół jest siedliskiem pedofilów. 
Zdaniem 41% badanych przypadki pedofilii 
w środowisku duchownych zdarzają się czę-
ściej niż w całym społeczeństwie, natomiast 
49% sądzi, że odsetek pedofilów jest wśród 
księży mniej więcej taki sam lub mniejszy.
51% badanych popiera działania tych bi-
skupów, którzy chcą upublicznienia raportu 
o skali pedofilii w polskim Kościele. Przeciw-
nego zdania jest 13%. Tylko 10% responden-
tów uważa, że problem pedofilii Kościół po-
winien rozwiązać bez rozgłosu. 
Z sondażu SW Research wynika, że prawie 
60% Polaków chce powołania sejmowej 
komisji w sprawie pedofilii w Kościele. Co 

czwarty pytany uważa, że takie działania nie 
są potrzebne, a zdania w tej sprawie nie ma 
prawie co piąty.

168 mln dzieci w wieku od 5 do 17 lat wy-
konuje niewolniczą pracę na całym świecie 
– wskazują najnowsze szacunki oparte na da-
nych UNICEF, Międzynarodowej Organizacji 
Pracy i Banku Światowego. Najwyższy wskaź-
nik zatrudnienia dzieci ma Afryka. Pracuje 
tam 40% dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
Niewolnictwo nieletnich jest zakazane we 
wszystkich krajach. Zakaz ten poparty jest 
licznymi dokumentami, m.in. Powszechną 
Deklaracją Praw Człowieka czy Międzynaro-
dową Konwencją o Prawach Dziecka, jednak 
wiele państw po prostu ich nie przestrzega. 
Proceder jest stosowany na wielką skalę i za-
tacza coraz szersze kręgi, szczególnie w kra-
jach Trzeciego Świata. Liczba małoletnich 
niewolników rośnie. 
Zmuszane do pracy niewolniczej dzieci wy-
konują – w zależności od kraju, wieku i płci 
– różne zajęcia. Pracują w zakładach przemy-
słowych, w fabrykach produkujących sprzęt 
sportowy, w zakładach zajmujących się se-
gregowaniem odpadów toksycznych, w ko-
palniach, rolnictwie i w domach jako służba.
Dzieci zajmują się też żebractwem oraz sprze-
dają narkotyki na ulicach miast, pracują na 
budowach oraz przy połowie ryb i pereł. Nie 
umieją się bronić, przeciwstawiać ani wal-
czyć o własne prawa. Z tego powodu są ta-
nimi pracownikami, którymi łatwo sterować. 
Katorżniczą pracę przypłacają zatruciami, 
zwyrodnieniami i deformacjami ciała, choro-
bami, a nawet śmiercią. Przerażające zjawisko 
prostytucji nieletnich w zdecydowanej więk-
szości dotyczy dziewczynek. Badanie UNICEF 
z 2014 r. pokazuje, że około 120 mln dziew-
cząt w wieku poniżej 20 lat (to około jedna 
na 10) zostało zmuszonych do uprawiania 
stosunków seksualnych.
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Oferty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe podlegają zatwierdzeniu ze strony banku ING Belgium (bądź odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej) i opierają się na wzajemnym porozumieniu. Warunki i postanowienia 
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Chcesz 
przeżyć 
przygodę 
w Belgii?

ING ułatwia życie, pomagając 
w załatwianiu wszystkich 
spraw finansowych. Zadzwoń 
pod numer +32 2 464 66 64 
odwiedź stronę ing.be/expats
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3 października br. Komisja Europejska skie-
rowała sprawę reformy Sądu Najwyższego 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej. W skardze przeciwko Polsce Komisja 
wniosła o wstrzymanie wykonywania ustawy 
(tzw. środki tymczasowe) oraz zastosowanie 
przyspieszonego trybu rozpatrywania tej skargi.
Komisja zdecydowała o przekazaniu skargi 
„z uwagi na pogwałcenie przez Polskę zasa-
dy niezawisłości sędziów”. Chce również, aby 
TSUE przywrócił stan prawny sprzed wprowa-
dzenia reformy. 
19 października br. Trybunału Sprawiedliwo-
ści UE zastosował środek tymczasowy i za-
wiesił stosowanie przepisów ustawy o Sądzie 
Najwyższym.
Na mocy środków tymczasowych TSUE za-
trzymano przejście w stan spoczynku sędziów 
i wybranie nowych na ich miejsce. Wicepre-
zes unijnego Trybunału Sprawiedliwości na-
kazała zawiesić obowiązywanie ustawy o Są-
dzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi 
Komisji Europejskiej na Polskę.

Nadzieja na uniknięcie katastrofy klimatycznejDecyzja w sprawie 
Sądu Najwyższego w Polsce

Frekwencja
Państwowa Komisja Wyborcza podała, że 
podczas wyborów samorządowych 2018 do 
urn wybrało się aż 54,96 proc. uprawnionych 
do głosowania. Jest to najlepszy wyniki w hi-
storii wolnej Polski. Dotychczas najwyższa fre-
kwencja podczas wyborów samorządowych 
wyniosła 47,4 proc. w 2014 r.
Największa była frekwencja w województwie 
mazowieckim (55,84 proc.), a niewiele gor-
sze wyniki osiągnęły województwa łódzkie 
(55,25 proc.) i świętokrzyskie (54,67 proc.).
Oddano 93,28 proc. ważnych głosów.

Jak głosowano
Pierwsza tura wyborów samorządowych 
2018 pokazała, że Polacy nie są jednomyśl-
ni. Można mówić o podziale na pół – wschód 
wybrał PiS, a zachód Koalicję Obywatelską 
(z jednym wyjątkiem).
Województwa: zachodnio-pomorskie, po-
morskie, mazursko-warmińskie, lubuskie, 
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i opolskie 
postawiły na Koalicję Obywatelską. 
Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zebrało naj-
więcej głosów w województwach: podla-
skim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, ma-
łopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim 
i lubelskim.
Mapa nie jest podzielona idealnie, bo choć 
województwu dolnośląskiemu bliżej na za-

chód, jego mieszkańcy wybrali PiS, czyli tak 
jak wyborcy ze wschodnich województw.

Prezydenci miast
W dwóch trzecich miast spośród 107 miast 
prezydenckich I turę wygrali kandydaci nie-
zależni, do których czasem podczepiały się 
partie. Koalicja Obywatelska zwyciężyła 
w 24 miastach na 106 i ma szanse na kolejne 
4, a PiS w 10 i może dobić do 12. Wygrało 
tylko 11 kobiet. Druga tura (4 listopada br.) 
będzie potrzebna w 43 miastach.
Na 10 największych polskich miast w siedmiu 
wybory w I turze wygrali obecni prezydenci. 
Aż siedmiu zwycięzców jest z Koalicji Oby-
watelskiej lub przez nią popieranych, PiS ma 
tylko jednego popieranego.

Sejmiki wojewódzkie
Wybrano m.in. 552 radnych sejmików wo-
jewódzkich. Z 552 mandatów aż 46 proc. 
zdobył PiS, a 35 proc. KO – tak działa metoda 
d’Hondta przeliczania głosów na mandaty. 
Poparcie dla tych partii było – odpowiednio 
– o 13 pkt proc. i 8 pkt proc. niższe.
W skali kraju w wyborach do sejmików wo-
jewódzkich PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja 
Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL – 70, 
Bezpartyjni Samorządowcy – 15, a SLD-Lewi-
ca Razem – 11. Ponadto mandaty w sejmi-
kach wojewódzkich zdobyły jeszcze komitety: 

Mniejszość Niemiecka – 5, KWW Z Dutkiewi-
czem dla Dolnego Śląska – 2, KWW Projekt 
Świętokrzyskie Bogdana Wenty – 1.
PiS wygrał wybory w 9 sejmikach wojewódz-
kich: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, ma-
łopolskim, mazowieckim, podkarpackim, 
podlaskim, śląskim i świętokrzyskim. Koalicja 
Obywatelska zwyciężyła w 7 sejmikach wo-
jewódzkich: kujawsko-pomorskim, lubuskim, 
opolskim, pomorskim, warmińsko-mazur-
skim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
PiS ma samodzielną większość w 6 sejmikach: 
lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpac-
kim, podlaskim i świętokrzyskim, a Koalicja 
Obywatelska w 1 sejmiku – województwa po-
morskiego. Zakładając możliwość współpracy 
z ludowcami, koalicja KO i PSL miałaby szansę 
na rządzenie w sejmikach województw: ku-
jawsko-pomorskiego (18 mandatów na 30), 
mazowieckiego (26 na 51), warmińsko-ma-
zurskiego (19 na 30) oraz wielkopolskiego 
(22 na 39).
W województwach lubuskim i zachodnio-
pomorskim zbudowanie większości koalicyj-
nej zależało będzie od decyzji radnych SLD 
i Bezpartyjnych Samorządowców. W opol-
skim – od radnych Mniejszości Niemieckiej. 
Z kolei w sejmiku województwa śląskiego 
– od decyzji radnych SLD, a w dolnośląskim 
– od Bezpartyjnych Samorządowców i KWW 
Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska.

Wyniki wyborów samorządowych w Polsce

Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klima-
tu (ang. IPCC) opublikował przełomowy 
raport, z którego wynika, że należy po-
wstrzymać globalne ocieplenie na poziomie 
1,5 st. Celsjusza, aby uniknąć katastrofy kli-
matycznej. Co najważniejsze, zdaniem na-
ukowców, którzy opracowali raport, nadal 
możemy uniknąć czarnego scenariusza, ale 
musimy zdecydowanie przyspieszyć działa-
nia na rzecz ochrony klimatu, w tym prze-
chodzenie na odnawialne źródła energii. 
Czołowi światowi eksperci ds. klimatu (IPCC 
tworzą naukowcy ze 195 krajów, w tym 
z Polski) wskazują, że aby uniknąć katastro-
fy klimatycznej, trzeba powstrzymać wzrost 
średniej globalnej temperatury na poziomie 
maksymalnie 1,5 st. Celsjusza w stosunku 
do ery przedprzemysłowej. Aby nie przekro-
czyć tego progu, do 2030 r. emisje gazów 
cieplarnianych należy ograniczyć o poło-
wę, a do 2050 r. – osiągnąć zerowy bilans 
emisji. Obecne zobowiązania redukcyjne 
krajów, które podpisały paryskie porozu-

mienie klimatyczne, nie są wystarczające. 
Ich realizacja oznacza, że średnia globalna 
temperatura podniesie się o ponad 3 st. do 
końca stulecia.
Realizacja celu zatrzymania wzrostu ocie-
plenia na poziomie 1,5 st. Celsjusza ozna-
cza, że zużycie węgla w gospodarce musi 
zostać ograniczone o 2/3 do 2030 r., a do 
2050 r. produkcja energii elektrycznej musi 
odbywać się w całości z innych niż węglo-
we źródeł energii. Nie da się tego osiągnąć 
bez szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł 
energii i podnoszenia efektywności energe-
tycznej.
Drastycznej redukcji musi ulec również zu-
życie innych paliw kopalnych, przykładowo 
zużycie ropy powinno spaść do roku 2030 
o 37 proc. w stosunku do roku 2010.

PAP
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www.elabouti.com
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ZATRUDNIAMY

Osoby  chcące  zwiększyć swój etat 
Osoby mające  prawo do zasiłku (chômage, 
CPAS) oraz kartę ACTIVA

ADRES NASZEJ AGENCJI: 
rue de la Jonchaie 13, 1040 Etterbeek
info@optimaservice.be  |  +32 (0)2 219 92 22

TITRES   SERVICES

OFERUJEMY: 
•	Umowę	o	pracę	na	czas	nieokreślony	w	wymiarze	 
25-38	godzin	tygodniowo	

•	  Większość	pracy	na	terenie	Brukseli	
•	  Satysfakcjonujące	warunki	zatrudnienia	

CV	prosimy	wysyłać	na	adres	e-mail:	 info@optimaservice.be	
* Zastrzegamy	sobie	prawo	do	odpowiedzi	wyłącznie	wybranym	kandydatom	
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Stawiamy czystość na
pierwszym miejscu

Firma istniejąca na rynku
już od 2006 roku

• Kontrakt bezterminowy od pierwszego dnia pracy
• Pomoc administracyjną przy rodzinnym oraz
ubezpieczeniu zdrowotnym

• Pomoc w znalezieniu pracy
• Zwroty za ubrania, czyszczenie ubrań, parkingi,
telefony, koszty dojazdów

• Szkolenia zawodowe

NASZYM PRZYSZŁYM PRACOWNIKOM OFERUJEMY
• Specjalne warunki w banku ING
• Możliwość odbioru czeków od pracownika w domu
od 18 h do 21 h przez kuriera

• Wypłacanie świadczeń socjalnych: wakacyjne,
premia roczna, płatne dni świąteczne, śluby,
komunie, pogrzeby

• Gwarancję wypłat i zaliczek na czas
• Miłą, fachową i serdeczną obsługę

IKR & Magiconcept
TITRES SERVICES

Adres Biura
Rue Colonel Bourg 22

1030 Bruxelles

Godziny otwarcia : od 9h00 do 18h00
Przerwa : od 13h30 do 14h00
www.ikr-magiconcept.com

Wszystk im obecnym i
przysz łym kl ientom, życzymy
st rasznego Hal loween!

02/735 64 94
In fo l in ia czynna jes t od pon iedz ia łku do p ią tku w godz inach: 9 .00 - 18.00

BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE

POMAGAMY KLIENTOM W PODEJMOWANIU
MĄDRYCH DECYZJI JUŻ OD 1997 ROKU.

Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online

pod adresem www.izarz.com

• Zakładanie dział alności gospodarczych i fi rm.
• Pełna księgowość: rozliczanie deklaracji TVA,
Inrtacom, list ing, rozliczenia podatkowe.

• Przew idywania podatkowe.
• SMS z wynikiem po każdym rozliczeniu.
• Weryfi kacja podwykonawców z art . 30 b is.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY

• Deklaracje podatkowe dla nie rezydentów.
• Składanie p ism administ racyjnych: rozkładanie
na raty, o umorzenie odsetek, prośby o
umorzenie kar.

• Zg łaszanie LIMOSY dla fi rm polskich.
• Zg łaszanie budowy z art . 30 b is.

Rzosinska Izabela
0494 625 938
02/ 735 64 94
izakontakt1@gmail.com

Rue Colonel Bourg 22, 1030 Bruxelles
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www.isfce.org
info@isfce.org

Rue Joseph Buedts, 14
1040 Etterbeek

Tel.  02.647.25.69
Fax  02.646.39.85

Kursy
dla

dorosłych

dzienne
i 

wieczorowe

Enseignement de promotion sociale
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles

UpDate Center
konwersacje z francuskiego  (Tables de conversation  français) 

Tel.  02.649.62.53  — updatecenter@isfce.org

Angielski

Niderlandzki

Francuski

Bachelier en Informatique de Gestion
 Licencjat uzupełniający - informatyka zarządcza

Bachelier en Comptabilité
 Licencjat uzupełniający - księgowość

Bachelier en Marketing
 Licencjat uzupełniający - marketing

Hiszpański

Bachelier en Assistant de Direction
 Licencjat uzupełniający - asystentka dyrektora

Zapisywe wrzesniui styczniu

Technicien en programmation
 Technik oprogramowania
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Agnieszka Łozińska
gsm 0032 0470 24 87 76

foto.lozinski.eu

Agnieszka Łozińska
gsm 0032 0470 24 87 76

foto.lozinski.eu
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Agnieszka Łozińska
gsm 0032 0470 24 87 76
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Agnieszka Łozińska
gsm 0032 0470 24 87 76

foto.lozinski.eu



do 4.11
FESTIWAL HALLOWEEN

Musée d’art fantastique, 1060 Bruxelles
www.fantastic-museum.be

11.11
RECITAL MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO

BOZAR, 1000 Bruxelles
www.bozar.be 

www.culturepolonaise.eu 

17 – 25.11
COCOON 2018

Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.cocoon.be

18.11
RECITAL TOMASZA RITTERA

BOZAR, 1000 Bruxelles
www.bozar.be 

www.culturepolonaise.eu

25.11
KONCERT APOLLON MUSAGÈTE QUARTETT

BOZAR, 1000 Bruxelles
www.bozar.be 

www.culturepolonaise.eu

28.11 – 2.12 
NOCTURNE DU SABLON

Sablon i okolice, 1000 Bruxelles
www.sablon.org 

30.11 – 6.01.2019
PLAISIRS D’HIVER 2018

centrum miasta, 1000 Bruxelles
www.plaisirsdhiver.be

do 6.12
NOCTURNE DES MUSÉES BRUXELLOIS

www.brusselsmuseums.be 

7 – 9.12
SPEKTAKLE LIVE

SUR LA TERRE DES DINOSAURES 
Brussels Expo, 1020 Bruxelles

www.brussels-expo.com 

do 9.12
CIRQUE BOUGLIONE 
Parc d’ Osseghem, 1020 Bruxelles 
www.bouglione.be/bruxelles-fr 

do 27.01.2019
THE SMURF EXPERIENC
Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.smurfexperience.com 

WYSTAWY:

do 29.12
THE GRAND PLACE TO BE 
Ville de Bruxelles – Service Culture
rue Sainte-Catherine 11, 1000 Bruxelles
www.brusselscitymuseum.brussels

do 6.01.2019
VAN GOGH: THE IMMERSIVE EXPERIENCE
Bourse, pl. de la Bourse, 1000 Bruxelles
www.expovangogh.be 

do 20.01.2019
BEYOND KLIMT
BOZAR, 1000 Bruxelles
www.bozar.be

do 27.01.2019
BERLIN. 1912–1932
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
www.fine-arts-museum.be

do 31.01.2019
L’EXPERIENCE LEGO® A TRAIN WORLD
pl. Princesse Elisabeth 5, 1030 Bruxelles
www.trainworld.be 

do 1.09.2019
NIEDŹWIEDŹ I NIEDŹWIADKI
Muséum des Sciences Naturelles, 1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be 

do 16.03.2020
BRUEGEL. UNSEEN MASTERPIECES 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
www.fine-arts-museum.be

KALENDARZ IMPREZ
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Włączasz komputer, wchodzisz do in-
ternetu, logujesz się na swojej ulubio-
nej stronie, powiedzmy na Facebooku, 
i zaczynasz sobie spokojnie (albo i nie) 
czytać posty i wiadomości, prowadzisz 
dyskusje, komentujesz i oceniasz to, co 
widzisz. Jesteś sam sobie sterem, że-
glarzem i okrętem. Ale czy na pewno? 
Może jest ktoś inny, kto cichusieńko, 
zza rogu, steruje twoimi wyborami i po-
pycha cię do polubienia i skomentowa-
nia tego czy innego postu? Co, jeśli ten 
ktoś albo coś śledzi każdy twój ruch, 
obserwuje aktywność w internecie 
i niepostrzeżenie podsuwa ci informa-
cje, posty, reklamy i wiadomości, któ-
re dla ciebie wybrał? Brzmi jak science 
fiction? Do niedawna może i tak, ale 
w XXI w. jest to już możliwe, i co cie-
kawsze – w powszechnym użyciu, a to 
wszystko dzięki botom.

Boty to specjalne programy, które pod nie-
obecność człowieka wykonują zlecone za-
dania – generują i publikują posty, poma-
gają internetowym graczom (np. podczas 
mierzenia do celu), zajmują się wybiera-
niem informacji pod danego użytkownika. 
Wykorzystuje się je także w czatach dla 
klientów banków, a niedługo będą mogły 
zastąpić personel odpowiedzialny za przyj-
mowanie zamówień w restauracjach. 

Jak każdy program komputerowy, boty są 
zaprogramowane i stworzone przez czło-
wieka, nie są zatem żadną formą inteligen-
cji, która w pewnym momencie wyewo-
luowała na serwerach i powoli przejmuje 
kontrolę nad ludzkością. Za każdą z tych 
automatycznych wiadomości, za każdym 
nieprawdziwym i naciąganym postem, za 
każdą reklamą wyświetlającą się na Face‑ 
booku stoi koder, informatyk, inżynier, któ-
ry napisał algorytm śledzący wszystko, co 
robisz w sieci. Każde kliknięcie jest reje-
strowane, każdy twój wybór dodawany do 
algorytmu, który później wybiera dla ciebie 
potencjalnie interesujące wiadomości, re-

klamy i posty. Boty nie są z założenia ani 
dobre, ani złe, wykonują jedynie polecenia 
przypisane im przez programistów, to oni 
są zatem odpowiedzialni za „charakter” 
bota. 

Pierwszy bot, o wdzięcznym imieniu ELI-
ZA, symulujący psychoanalityka, powstał 
w 1966 r. i był „automatyczny”, miał za za-
danie pomagać osobie, która zdecydowała 
się na rozmowę z nim. Psychologowie i psy-
choanalitycy nadal mają pełne ręce roboty 
(może więcej niż dawniej), widać zatem, że 
ELIZA ani nie spełniła oczekiwań klientów, 
ani nie sprostała potrzebom rynku i cicho 
odeszła w zapomnienie. Jej twórca miał za-
tem jak najlepsze intencje, ale nie wszyscy 
informatycy, projektanci i zleceniodawcy 
mają tak czyste sumienia jak Joseph Wei‑ 
zenbaum. Boty w dzisiejszych czasach coraz 
częściej noszą maski szpiegów i mają nieko-
niecznie dobre intencje. 

Kazik Staszewski miał, jak się teraz oka-
zuje, trochę racji, śpiewając te słowa. 

Ostatnie wybory prezydenckie pokazały, 
że amerykański system mający zabezpie-
czyć demokratyczny charakter głosowania 
jest dziurawy jak szwajcarski ser. Nie tylko 
wewnętrzni szpiedzy byli w stanie zapro-
jektować i wprowadzić do internetu boty 
wpływające na decyzje wyborców, ale też 
zewnętrzni gracze (w tym Rosja) mogli swo-
bodnie wodzić za nos CIA i najczęściej nie-
świadomych niczego obywateli. 

Boty zaprojektowane były na przykład tak, 
by w odpowiednim momencie (chociażby 
tuż przed debatami bądź tuż po nich, kiedy 
prowadzone są badania rynku) publikować 
prawdziwe lub wyssane z palca informacje 
mające zdyskredytować danego kandyda-
ta. Rosyjskie boty były skierowane przeciw 
Hillary Clinton i jak się okazało, wykonały 
swoje zadanie na piątkę. Internet zalała 
w czasie kampanii w Ameryce fala niepraw-
dziwych informacji oraz indywidualnych re-
klam stworzonych w sekundę i opublikowa-
nych tylko na jednej konkretnej „ścianie” 
na Facebooku. 

Okazało się, że boty można zaprogramo-
wać tak, by ze śladów, które zostawiamy 
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w sieci, wygenerowały reklamę pasującą 
tylko do nas. Załóżmy, że często oglądasz 
lub kupujesz w sieci zielone ubrania. Algo-
rytm oblicza, że to może być twój ulubiony 
kolor, a więc będzie to tło dla reklamy wy-
borczej, którą zobaczysz. Kolejnym krokiem 
jest wypełnienie  jej treścią – z postów, 
które czytasz, lubisz, publikujesz i piszesz, 
program wyłapuje często używane słowa 
i na ich podstawie selekcjonuje obietnicę 
wyborczą albo slogan, który może ci przy-
paść do gustu. Potem idzie już gładko: bot 
publikuje wiadomość na twoim koncie, 
okraszając ją jeszcze setką lajków, tak by 
nadać jej powagi i prawdziwości. Miliony 
Amerykanów otrzymały takie posty razem 
z reklamami, które wpłynęły na ich wybór 
i ocenę kandydatów. Większość tamtejsze-
go społeczeństwa czerpie wiedzę o świecie 
i wiadomości z portali społecznościowych, 
nie kontrolując ich zupełnie, więc boty mia-
ły ułatwione zadanie. 

Każde kłamstwo można prze-
mycić dzięki szumowi infor-
macyjnemu, który nas każ-
dego dnia otacza i przytłacza. 
Włączając komputer, staram 
się krytycznie podchodzić do 

tego, co widzę, ponieważ wiem z doświad-
czenia, że sieć jest pełna bzdur stworzo-
nych tylko po to, by mnie do czegoś prze-
konać: na przykład do kupienia kolejnej 
pary butów, których nie założę, bo nie da 
się w nich chodzić, albo do zagłosowania 
na człowieka, który podobnie jak ja lubi 
delfiny. Nie, to nie żart, bot może podrzucić 
ci informację o kandydacie partii pro-eko, 
który deklaruje się jako miłośnik wszystkich 
zwierząt, i w jego życiorysie wpleść infor-
mację właśnie o delfinach, bo na swoim 
koncie masz dwa zdjęcia tego właśnie ską-
dinąd bardzo interesującego zwierzaka.
 

Skoro technika rozwija się w takim tempie 
i skoro tak łatwo można kierować człowie-
kiem, to wielu ludzi zastanawia się, czy 
nasz czas już się skończył i panowanie mu-
simy oddać maszynom. Odpowiedź brzmi 
„nie”, a przynajmniej w tej chwili brzmi 

„nie”, ponieważ jeśli chodzi o boty, nadal 
nie możemy mówić o żadnym przejawie 
ich własnej inteligencji. Każde zadanie jest 
im wymyślone i nadane przez sztab infor-
matyków opłacanych przez rząd, korpora-
cje, media czy lobbystów. Jeśli się takiemu 
koderowi odpowiednio zapłaci, napisze 
program do publikacji uroczych zdjęć ma-
łych owieczek i nie będzie w tym nic złe-
go. Wszystko rozbija się więc o pieniądze 
i wpływy, które zdobyć chce człowiek lub 
rząd. W tej chwili nie ma mowy o spisku 
maszyn. Nie wiadomo jednak, co wydarzy 
się w technice, inżynierii i medycynie za kil-
ka lub kilkanaście lat.

Czy można się bronić przed botami? Tak 
i nie. Tak – można szukać informacji w kilku 
źródłach i nie polegać jedynie na tym, co 
podaje nam Facebook i znajomi, którzy na 
swoim profilu w zakładce „edukacja” mają 
wpisane „Wyższa Szkoła Robienia Hałasu”. 
Można też zadawać sobie samemu krytycz-
ne pytania – co ja o tym myślę, czy tak rze-
czywiście myślę, czego chcę. Wiem, że to 
nieco trudniejsze niż podążanie za botem, 
ale w ogólnym rozrachunku i tak bardziej 
korzystne. Z drugiej strony boty (także te 
poza internetem) są wszędzie i nie bardzo 
można przed nimi uciec. Były i będą za-
grożeniem, ale nie można zapominać, że 
pomagają nam w codziennym życiu, wy-
świetlając stan konta, pokazując pogodę 
i wiadomości o korkach. Jedyną bronią jest 
zatem nasz własny krytycyzm i chęć poszu-
kiwania informacji, korzystajmy z nich za-
tem mądrze.

Anna Albingier

 � Dbać o aktualizację oprogramowa-
nia antywirusowego – definicje złośli-
wego oprogramowania aktualizowane są 
niemal codziennie, dlatego należy dopil-
nować, aby baza danych antywirusa była 
jak najbardziej aktualna.

 � Dbać o aktualne oprogramowanie 
systemowe oraz aktualizację innych pro-
gramów zainstalowanych na komputerze, 
które również mogą mieć luki bezpie-
czeństwa.

 � Warto zainstalować zaporę syste-
mową (firewall) – użytkownicy systemu 
Windows mają zainstalowane domyślnie 
oprogramowanie Windows Defender, 
wbudowanego firewalla, który może 
uchronić przed podstawowymi zagro-
żeniami. Specjaliści od bezpieczeństwa 
zalecają jednak rozważenie instalacji do-
datkowego zewnętrznego firewalla.

 � Korzystając z internetu, trzeba kie-
rować się zdrowym rozsądkiem. Przede 
wszystkim nie należy ufać z pozoru in-
teresującym treściom, nawet jeśli link 
prowadziłby nas do znanej nam strony – 
być może padliśmy ofiarą podmiany DNS 
i strona w rzeczywistości przekieruje nas 
na serwer atakującego.

 � Nie należy otwierać załączników od 
nieznanych nadawców oraz załączników 
o podejrzanej treści, nawet tych pocho-
dzących od znajomych. Jeśli otrzyma-
liśmy podejrzaną wiadomość od znajo-
mego, należy upewnić się, że dana osoba 
rzeczywiście przesłała nam wiadomość, 
link lub załącznik.

 � W miarę możliwości należy unikać 
używania zewnętrznego oprogramo-
wania, takiego jak Java, Flash czy Adobe 
Reader – w każdym z nich bardzo często 
znajdowane są niebezpieczne luki umożli-
wiające infekcję komputera. Jeśli musimy 
korzystać z tych narzędzi, to powinniśmy 
szczególnie dbać o ich aktualizację do 
najnowszych wersji w najkrótszym możli-
wym czasie od udostępnienia poprawek 
przez producentów.

WARTO STOSOWAĆ 
PROFILAKTYCZNE METODY 

ZABEZPIECZENIA I PAMIĘTAĆ 
O PODSTAWOWYCH ZASADACH 

PORUSZANIA SIĘ W SIECI:
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Pozbawienie możliwości snu jest jedną z najbardziej wy-
rafinowanych i okrutnych tortur. W naszym zabieganym 
świecie sami stajemy się swoimi oprawcami, choć nie 
zawsze z własnej woli. Dni są zbyt krótkie, by sprostać 
obowiązkom – długim godzinom pracy, satysfakcjonującej 
opiece nad dziećmi, zajmowaniu się domem, nie mówiąc 
już o czasie wolnym na rozwijanie rodzinnych i przyja-
cielskich więzi czy poświęcanie się swemu hobby. Często 
więc odbieramy sobie godziny przeznaczone na sen. Z ja-
kim skutkiem?

BRAK ZDROWIA

Najszybciej brak snu odbija się na pracy mó-
zgu. Zmniejsza się refleks, słabnie czujność 
– stąd tylko o krok do wypadków w pracy, 
w domu, na drodze. Wielu kierowców do-
świadczyło chwilowego zaśnięcia w czasie 
kierowania samochodem – znaczna liczba 
kolizji ma właśnie tu swoją przyczynę. Nie-
wyspany mózg będzie szukał każdej oka-
zji, by choć trochę pospać. A takich okazji 
w ciągu dnia może być sporo. Zasnąć można 
przy czytaniu książki i oglądaniu telewizji, 
siedząc w kinie, teatrze, na zebraniu, w au-
tobusie czy tramwaju, a nawet gdy stoi się 
w korku czy na światłach.

Szybko pojawia się zmęczenie, które wpły-
wa na nasze codzienne zachowania. Jemy 
gorzej, gdyż nie mamy siły na własnoręcz-
ne przygotowanie posiłku, a gotowe dania 
są na wyciągnięcie ręki. Tym bardziej nie 
mamy ochoty na jakąkolwiek aktywność 
fizyczną – przecież i tak jesteśmy wystarcza-
jąco znużeni. 

Niewystarczająca ilość 
snu wpływa bardzo 
negatywnie na od-

porność organizmu 
i możliwość roz-

woju chorób, 
w tym cukrzy-
cy. To właśnie 
w czasie snu 

nasz organizm wykonuje niezbędną pracę, 
by zachować ciało w zdrowiu i pozwolić 
mózgowi sprostać wyzwaniom codzienno-
ści. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
ostrzega, że nawet jedna bezsenna noc 
może doprowadzić do utraty tkanki mózgo-
wej, a na pewno powoduje różne zaburze-
nia w funkcjonowaniu mózgu. „Zaspany” 
mózg przełącza na czuwanie niektóre ze 
swoich obszarów, co prowadzi do licznych 
błędów.

BRAK PAMIĘCI

Mózg każdego dnia przetwarza mnóstwo 
informacji, ale właśnie z tego powodu musi 
odpoczywać, aby sprawnie działać. Niewy-
spanie czy niewysypianie się prowadzi do 
zaburzeń funkcji poznawczych. A tych jest 
całkiem sporo i są one nam potrzebne każ-
dego dnia. Pamięć, uwaga, koncentracja, 
rozumowanie, umiejętność uczenia się, 
uzdolnienie do pracy, umiejętność odtwo-
rzenia nauczonych rzeczy – nasz mózg wciąż 
pracuje na wysokich obrotach. 

Codziennie zdobywamy wiedzę o otocze-
niu oraz komunikujemy się z nim, a także 
utrwalamy zdobytą właśnie wiedzę, by wy-
korzystać ją później. Częsty błąd popełniają 
uczniowie i studenci, którzy przed egzami-
nami albo w trakcie sesji uczą się długo tak-
że nocą. Jeśli uczenie się ma być efektyw-
ne, to okresy intensywnej nauki muszą być 
przerywane pokrzepiającym snem – inaczej 

mózg nie jest w stanie zapamiętać informa-
cji ani wydobyć ich z miejsca składowania. 
Objawia się to poczuciem tzw. pustki czy 
luki w pamięci. Brak snu jest zabójczy szcze-
gólnie dla młodych organizmów.

ROZHUŚTANE EMOCJE

Nocny wypoczynek ma wyciszyć mózg 
i przygotować go do emocjonalnych wy-
zwań, które niesie dzień. Jeżeli poprzez brak 
snu pozbawimy się takiego odpoczynku, 
na negatywne efekty nie będziemy długo 
czekać. Mózg osoby niewyspanej postrzega 
świat inaczej. Widoczną oznaką tego jest 
emocjonalne rozregulowanie, czyli nad-
wrażliwość na bodźce i ogólna drażliwość. 
Reakcje na sytuacje dnia codziennego stają 
się przesadzone – łatwo zarówno o histe-
ryczny śmiech, jak i płacz. 

Przeszkadzają nam drobiazgi, na które 
wyspani i zrelaksowani nie zwrócilibyśmy 
większej uwagi albo po prostu wzruszyliby-
śmy ramionami. Teraz byle co doprowadzić 
nas może do szewskiej pasji albo stanu de-
presji. Widać to doskonale na przykładzie 
osób, które ze względu na wykonywany 
zawód są pozbawione snu, jak na przykład 
pielęgniarki pracujące na nocnych zmia-
nach. Zachowanie takich osób zmienia się 
– rośnie irytacja i gwałtowność, brakuje 
cierpliwości. Zmniejsza się empatia 
i zdolność współpracy. Na nie-
wyspanych osobach łatwiej 

D L AC ZEG O T RZEBA S  PAĆ
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wymusić konkretne zachowania, skłonić 
je do ryzyka, zwłaszcza w kwestiach finan-
sowych, gdyż odbierają rzeczywistość zbyt 
optymistycznie. Bardziej podatne są na ma-
nipulacje.

BRAK SZCZUPŁEJ SYLWETKI

Naukowcy doszli do dość zaskakującej kon-
kluzji. Brak snu jest przyczyną tycia. Na przy-
bieranie na wadze ma wpływ nie tylko to, że 
późne kładzenie się do snu sprzyja podjada-
niu po kolacji. Chodzi o zaburzenia związa-
ne z metabolizmem. Szczególną rolę w tych 
procesach spełniają dwa hormony o prze-
ciwstawnym działaniu – leptyna i grelina. 

Leptyna to hormon odpowiadający za poja-
wienie się uczucia sytości. Poziom leptyny 
wzrasta po każdym posiłku, co jest informa-
cją dla mózgu, że jesteśmy najedzeni. Pozo-
staje on na wysokim poziomie w czasie snu. 
Problem pojawia się, gdy poziom leptyny 
spada – odczuwamy wtedy głód, nawet jeśli 
całkiem niedawno coś zjedliśmy. Niedobór 
snu przyczynia się do obniżenia ilości tego 
hormonu we krwi, a tym samym do zwięk-
szenia ochoty na jedzenie. 

Grelina zaś to hormon odpowiedzialny za 
powstanie w organizmie uczucia głodu. Jej 
poziom spada więc po posiłku i rośnie po-

woli przez całą noc. To sprawia, że rano bu-
dzimy się z chęcią na śniadanie. Jeśli jednak 
zmniejszamy czas nocnego wypoczynku, 
to poziom leptyny się zmniejsza, a wzrasta 
nadmiernie – greliny. Konsekwencją tego 
zaburzenia jest zwiększone odczuwanie gło-
du, tak jakbyśmy poprzedniego dnia pościli. 
Organizm dąży więc do tego, żeby wyrów-
nać niedobory. Po nieprzespanej nocy je-
steśmy w stanie zjeść nawet o 500 kalorii 
więcej niż wtedy, gdy jesteśmy wyspani. 
Oba hormony muszą zachować równowagę 
– inaczej pojawia się przybieranie na wadze, 
a w konsekwencji otyłość. Należy więc się 
wysypiać, by być szczupłym.

NIE ZA DŁUGO, NIE ZA KRÓTKO

Przyjmuje się, że osiem godzin snu na dobę 
jest średnią optymalną dla osoby dorosłej, 
by zapewnić pełny odpoczynek fizyczny 
i psychiczny. Dzieci i młodzież mogą spać dłu-
żej, a osoby starsze – krócej. Jednak średnio 
śpimy o godzinę, a nawet dwie, krócej niż 
nasi dziadkowie. Na wydłużenie aktywności 
dziennych i skrócenie nocnego odpoczynku 
wpływa rytm dzisiejszego życia: wydłużone 
dojazdy do pracy czy szkoły i z powrotem, 
wieczorne aktywności przeciągające się do 
późnej nocy – wyjścia do kina, teatru, na 
koncert, oglądanie telewizji, przeglądanie 
internetu; wychowywanie dzieci przez jed-

nego rodzica, brak pomocy ze strony rodziny. 
Idealną sytuacją byłaby możliwość zacho-
wania naturalnego rytmu zasypiania i bu-
dzenia się. Nie jest to dziś raczej możliwe, 
ale można spróbować zwrócić uwagę choć-
by na wieczorne „znaki” organi-
zmu dotyczące właści-
wej pory snu. Gdy 
ziewamy, a powie-
ki stają się coraz 
cięższe, to naj-
lepsza chwila 
na zaśnięcie. 
Jeśli wtedy ją 
przezwyciężymy i pozostaniemy aktywni, 
zaburzamy cykl snu o kilkadziesiąt minut, 
przez co mogą się pojawić problemy z za-
sypianiem, gdy to my chcemy zasnąć, a nie 
nasz organizm. Z kolei rano czujemy się 
niewyspani i dźwięk budzika jest niemalże 
torturą.

Czas nocnego odpoczynku musi być odpo-
wiednio długi, by pozwolić organizmowi 
na regenerację. Każde zaburzenie snu od-
bija się bowiem na naszym samopoczuciu, 
a w konsekwencji i na zdrowiu. Sen to zdro-
wie – to powiedzenie powinno być naszym 
mottem każdego dnia.

Sylwia Maj

JAK ZAPEWNIĆ SOBIE ZDROWY SEN
Dieta
Dobrze jest wypić szklankę mleka lub zjeść banana, bo to 
produkty wyzwalające tryptofan, czyli powodujące uczu-
cie senności. Zawierają one potas i magnez, który działa 
uspokajająco na mięśnie i układ nerwowy. Warto też się-
gnąć po napary ziołowe, które także uspokajają, np. her-
baty z rumianku, lawendy czy mięty. Zawierają one api-
geninę, która ma działanie kojące i odprężające. Przed 
snem nie zaleca się spożywania napoi kofeinowych, ale 
również czarnej herbaty, która działa stymulująco. 

Wyłącz światło
Zgaś lampy, zaciągnij zasłony i opuść rolety! Postaraj 
się, aby w pokoju zapanowała ciemność. Dla dobrego 
snu potrzebna jest melatonina, a światło hamuje jej 
wytwarzanie.

Odpowiednia pozycja
Ugnij nogi w kolanach i biodrach, żeby ciało nabrało 
stabilnej pozycji, a wtedy nie będziesz przewracać się 

na plecy ani na brzuch. Odciążysz też kręgosłup, bo 
taka pozycja zmniejsza ucisk na dyski kręgowe, a dzięki 
temu rano obudzisz się bez bólu pleców.

Co najmniej dwie poduszki
Na pewno zdarzyło ci się spać bez poduszki, tylko na 
wyciągniętej do góry ręce. Jest to najgorsza pozycja 
do spania, bo na dłuższą metę utrudnia krążenie krwi 
i powoduje odrętwienie i mrowienie. Korzystaj więc 
z poduszki! Jedną ułóż pod głową, a drugą wsuń mię-
dzy nogi – wtedy zmniejszysz ucisk na nerw kulszowy.

Śpij na boku
Gdy śpisz na brzuchu lub na wznak, kręgosłup ugi-
na się pod niewłaściwym kątem, a rano z pewnością 
wstaniesz obolały. Najlepszą pozycją do spania jest po-
łożenie się na boku. Nie bez znaczenia tutaj jest także 
jakość materaca.
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Jeśli jednak para nie zawarła związku mał-
żeńskiego, ojciec ma prawo dobrowolnie 
uznać dziecko poprzez złożenie oświad-
czenia, że pochodzi ono od niego. Uznanie 
dziecka jest aktem dobrowolnym – nikt 
nie może zmusić ojca do złożenia takiego 
oświadczenia woli. Jest to więc niezwykle 
doniosła instytucja, gdyż dobrowolne uzna-
nie dziecka wskazuje na to, że mężczyzna, 
który je począł, z własnej woli chce, aby 
przysługiwała mu władza rodzicielska, co 
wskazuje, iż w przyszłości należycie będzie 
wypełniał obowiązki związane z ojcostwem.

Uznanie może nastąpić tylko w sytuacji, gdy 
ojcostwo dziecka nie zostało ustalone w je-
den z dwóch pozostałych sposobów. Ozna-
cza to, że zarówno gdy dziecko urodziło się 
w małżeństwie, jak i wtedy, gdy sąd ustalił, 
kto jest ojcem, dokonane uznanie nie wywo-
ła żadnego skutku, nawet jeśli będzie pró-
bował dokonać tego biologiczny ojciec. Jakie 
warunki muszą być spełnione, aby doszło do 
uznania?

 

Uznanie dziecka jest aktem formalnym, co 
oznacza, że wywiera skutek w postaci przy-
znania mężczyźnie ojcostwa jedynie wtedy, 
gdy zostanie dokonane w określony sposób 
i z zachowaniem określonych warunków. 
Warunki te przedstawiają się następująco:

 � Oświadczenie o uznaniu może zło-
żyć ojciec dziecka jedynie osobiście. 
Oznacza to, że musi to być akt woli 
pochodzący od tego mężczyzny i wyra-
żony tylko i wyłącznie przez niego sa-
mego. Jeżeli zatem ojciec dziecka nie 
ma zdolności do czynności prawnych 
(a uznanie jest czynnością prawną), nie 
może dokonać uznania – np. osoba, 
która nie ukończyła 13 lat, lub osoba 
ubezwłasnowolniona całkowicie z po-
wodu choroby psychicznej. Gdy ojcem 
dziecka jest mężczyzna, który ukończył 
13 lat, ale nie jest jeszcze pełnoletni 
(nie ma 18 lat), może samodzielnie 
uznać dziecko, jednakże rodzic (jego 
przedstawiciel ustawowy) musi wyra-
zić na to zgodę. Zgoda ta może zostać 
wyrażona jedynie przed aktem uznania 
albo równocześnie z nim, dokonanie 
natomiast uznania bez takiej zgody 
jest nieważne. Z kolei osoba, która 
ukończyła 16 lat, lecz nie jest jeszcze 
pełnoletnia, może złożyć oświadczenie 
o uznaniu dziecka, ale tylko przed są-
dem opiekuńczym.

 � Oświadczenie o uznaniu musi być zło-
żone przed właściwym organem. Składa 
się je przed kierownikiem urzędu stanu 
cywilnego (w Belgii w urzędzie gminy), 
przed sądem opiekuńczym lub przed 
konsulem, jeśli przynajmniej jeden z ro-
dziców ma polskie obywatelstwo. 

 � Uznanie dziecka jest ważne tylko wte-
dy, gdy zostanie na nie wyrażona zgoda 
przez odpowiednie osoby:

 » jeżeli ma zostać uznane dziecko mało-
letnie (czyli takie, które nie ukończy-
ło 18 lat), zgodę wyraża matka; jeśli 
jednak matka nie żyje lub skontakto-
wanie się z nią jest niemożliwe albo 
jeśli nie przysługuje jej władza rodzi-
cielska, zgodę musi wyrazić przed-
stawiciel ustawowy dziecka (opiekun 
wyznaczony przez sąd), najczęściej 
babcia lub ktoś inny z rodziny;

 » jeżeli uznanie dotyczy dziecka poczę-
tego, zgodę na uznanie musi wyrazić 
matka.

Zgoda taka powinna być wyrażona przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub 
przed sądem opiekuńczym albo konsulem 
(jeśli osoba, której zgoda jest potrzebna, 
przebywa za granicą). Zgoda może być rów-
nież wyrażona w formie pisemnej z podpi-
sem urzędowo poświadczonym (forma ta 
ma na celu zaświadczenie, że podpis pod do-
kumentem jest własnoręczny; zaświadczenia 
takiego dokonuje zazwyczaj notariusz).

Uznanie dziecka wywołuje skutki w sferze 
osobistej dziecka oraz mężczyzny, który je 
uznał, a także w sferze majątkowej dziecka 

Ojcem, w świetle prawa, można 
zostać na trzy sposoby: jako 
skutek domniemania ojcostwa, 
poprzez ustalenie ojcostwa lub 
uznanie ojcostwa. Jeśli dziecko 
urodziło się w czasie trwania 
małżeństwa albo przed upływem 
300 dni od jego ustania lub 
unieważnienia, domniemywa 
się, że dziecko pochodzi od 
męża matki. Ta zasada wywodzi 
się jeszcze z regulacji prawnych 
w starożytnym Rzymie, w myśl 
łacińskiej zasady mater semper 
certa est, pater quem nuptiae 
demonstrant, czyli matka jest 
zawsze pewna, a ojcem jest ten, 
kogo wskazuje małżeństwo.
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i mężczyzny, a często także matki. Konse-
kwencją uznania jest przede wszystkim fakt 
ustalenia ojcostwa. Od momentu uznania 
dziecko ma obydwoje rodziców. Dalsze skut-
ki są następujące:

 » ojciec zyskuje władzę rodzicielską nad 
uznanym dzieckiem,

 » od chwili uznania dziecko nosi nazwisko 
wskazane w zgodnych oświadczeniach 
rodziców, składanych jednocześnie 
z tymi, które są niezbędne do dokonania 
uznania. Jeżeli rodzice nie złożyli zgod-
nych oświadczeń w sprawie nazwiska 
dziecka, nosi ono nazwisko składające 
się z nazwiska matki i dołączonego do 
niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska 
dziecka, które w chwili uznania już ukoń-
czyło 13 lat, jest potrzebna jego zgoda 
(w Belgii jest to 12 lat),

 » od chwili uznania dziecko nabywa prawo 
do dziedziczenia ustawowego po ojcu 
(czyli w sytuacji, gdy ojciec nie sporządził 
testamentu), a także przysługuje mu pra-
wo do zachowku (jeżeli ojciec testament 
sporządził, lecz dziecko albo na mocy 
testamentu nie otrzymuje nic lub część 
majątku mniejszą niż mu się należy),

 » jeżeli nastąpiło uznanie dziecka poczę-
tego, matka może żądać jeszcze przed 
jego urodzeniem się, aby ojciec wyłożył 
odpowiednią sumę na utrzymanie jej 
oraz dziecka przez 3 miesiące od uro-
dzenia. W przypadku uznania dziecka 
już urodzonego, które nie ukończyło 
jeszcze 3 lat, matka może żądać pokrycia 
przez ojca wydatków związanych z cią-
żą i porodem oraz kosztów związanych 
z utrzymaniem jej przez 3 miesiące po 
porodzie. Poza tym może żądać pokrycia 
innych koniecznych wydatków lub strat, 
które poniosła na skutek ciąży i porodu 
– np. kosztów długotrwałego leczenia po 
porodzie, niezbędnego do regeneracji 
organizmu, albo sprzedaży poniżej war-
tości określonych przedmiotów, by po-
kryć wydatki związane z ciążą i porodem,

 » wskutek uznania na ojcu spoczywa obo-
wiązek alimentacyjny, co oznacza, że jest 
obowiązany łożyć (podobnie jak matka) 
na utrzymanie i wychowanie dziecka. 
Poza tym obowiązek ten rozciąga się 
również na okres od urodzenia dziecka 
do chwili uznania, a więc osoba (najczę-
ściej matka) ma prawo żądać zwrotu czę-
ści poniesionych w tym czasie wydatków 
związanych z utrzymaniem ich wspólne-
go dziecka.

 

Unieważnienie uznania powinno mieć zna-
czenie i użytek marginalny ze względu na 
chaos, jaki wprowadza w stosunkach ro-
dzinnych, jednak brak takiego uregulowa-
nia prawnego doprowadzałby do skutków 
diametralnie sprzecznych z dobrem dziecka.

Konstrukcja aktu uznania zakłada, że 
oświadczenie to ma być złożone dobrowol-
nie. Mężczyzna chce być ojcem dziecka, 
więc je uznaje. Tak samo zgoda, która jest 
wyrażana na uznanie, jest czynnością dobro-
wolną. Nie można przecież zmusić matki do 
wyrażenia zgody na uznanie przez biologicz-
nego ojca, jeżeli ona tego nie chce, nawet 
gdy przyczyny odmowy wydają się błahe.

Istnieją jednak takie sytuacje, kiedy oświad-
czenie, które zostało złożone, z różnych po-
wodów nie było zgodne z rzeczywistą wolą 
danej osoby albo tak naprawdę nie miała 
ona na nie żadnego wpływu. Unieważnienie 
uznania dotyczy właśnie takich sytuacji. Na 
mocy wyroku sądowego unieważniającego 
uznanie mężczyzna, który uznał dziecko, 
przestaje być w świetle prawa jego ojcem. 
Najczęściej na wadę swojego oświadczenia 
będzie powoływał się ojciec dziecka, ale 
możliwe jest to także w przypadku każdej 
z osób, której zgoda na uznanie była nie-
zbędna: matki, pełnoletniego dziecka lub 
opiekuna małoletniego dziecka, jeżeli matka 
nie żyje lub nie można się z nią porozumieć 
albo nie przysługuje jej władza rodzicielska. 

Można unieważnić uznanie, jeżeli oświad-
czenie o uznaniu lub zgoda zostały złożone:

 » w stanie, który uniemożliwia świado-
me albo swobodne podjęcie decyzji, 
np. odurzenie narkotyczne albo złożenie 
oświadczenia przez osobę chorą psy-
chicznie,

 » w przypadku błędu ojca co do osoby 
uznawanego dziecka lub w przypadku 
błędu matki co do osoby uznającego 
dziecko mężczyzny, czyli gdy mężczyzna 
był mylnie przekonany, że jest ojcem da-
nego dziecka, lub gdy matka sądziła, że 
ojcem dziecka jest uznający mężczyzna 
i dlatego wyraziła zgodę, a potem okaza-
ło się, że ojcem jest kto inny,

 » w przypadku groźby kierowanej pod ad-
resem mającego złożyć oświadczenie, 
z której wynikało, iż w razie niezłożenia 

oświadczenia jemu samemu lub innej 
osobie grozi poważne niebezpieczeń-
stwo, np. matka groziła mężczyźnie, że 
jeżeli nie uzna dziecka, to popełni samo-
bójstwo, albo jeżeli ojciec groził matce, 
że jeżeli nie wyrazi ona zgody na uzna-
nie, to dziecko porwie.

Jeżeli zatem doszło do jednej z takich sytu-
acji, ojciec dziecka, jak i każda z osób, któ-
ra wyraziła zgodę na uznanie, może żądać 
unieważnienia tego uznania. Oczywiście 
osoba, która żąda unieważnienia uznania, 
może wskazywać tylko na wadę swojego 
oświadczenia woli. Może twierdzić, że ze 
względu na stan, w jakim się wówczas znaj-
dowała, oświadczenie było niezgodne z jej 
rzeczywistą wolą. Tak naprawdę jej wolą 
było, aby uznanie dziecka nie nastąpiło.

Unieważnienia uznania mogą żądać jeszcze 
dwa podmioty: dziecko po osiągnięciu peł-
noletności, które jednak było uznane przed 
osiągnięciem 18. r.ż. (nie miało więc wpływu 
na uznanie), i prokurator. Żeby doszło jednak 
do unieważnienia uznania, muszą oni wyka-
zać, że mężczyzna, który uznał dziecko, tak 
naprawdę nie jest jego biologicznym ojcem.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 kwiet-
nia 2007 r. (sygn. SK 20/05) wskazał, iż wy-
kluczenie mężczyzny, który twierdzi, że jest 
biologicznym ojcem dziecka, z kręgu osób 
upoważnionych do żądania unieważnienia 
uznania dziecka przez innego mężczyznę, nie 
narusza Konstytucji. Zdaniem Trybunału, gdy 
relacje rodzinne dziecka zostały już wcześniej 
ukształtowane w przewidziany prawem spo-
sób, dobro dziecka rozstrzyga o pierwszeń-
stwie stabilizacji nawiązanych w ten sposób 
więzi rodzinnych, nawet gdyby nie było pew-
ności, czy stan ten odpowiada rzeczywiste-
mu, czyli biologicznemu pochodzeniu dziec-
ka. Trybunał jest zdania, że uznanie dziecka 
powinno prowadzić do powstania trwałych, 
a tym samym stabilnych skutków prawnych, 
ponieważ dobro dziecka wymaga, aby raz 
ustalony jego stan cywilny nie ulegał zmia-
nom. Natomiast przyznanie mężczyźnie, któ-
ry twierdzi, że jest biologicznym ojcem dziec-
ka, prawa do żądania unieważnienia uznania, 
prowadziłoby do podważenia ukształtowane-
go stanu cywilnego dziecka i wynikających 
z niego więzi rodzinnych.

Agnieszka Sita
tel. 0495 28 98 24

www.porada.be
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Ecole Notre-Dame de la Paix, 
Av. Félix Marchal 50 – 1030 Bruxelles, 
tel. 02 705 61 18
gsm: 0486 38 40 07
e-mail: teresa@arszagi.eu, 
www.szkola.be

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.GEN.S.MACZKA PRZY AMBASADZIE RP 
W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 
Siedziba: Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel: 0032 3 226 92 12, 
Gsm 0032 475 965 158
Sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be

SZKOŁA POLSKA - MAŁA DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0486 231 432, 
przedszkole@daskalia.eu

szkola@daskalia.eu

www.daskalia.eu

POLSKA SZKOŁA LEUVEN 
IM.WIESŁAWY SZYMBORSKIEJ 
www.polskaszkolaleuven.eu
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole 
szkolawleuven@gmail.com

EDUGANDAWA,  
POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA

Adres zajęć: 
budynek Freinetmiddenschool, 
Offerlaan 3, 
9000 Gent
tel: (+32)484 691 801
info@edugandawa.be lub 
edugandawa@gmail.com, 
www.szkola.edugandawa.be

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
BRUKSELA  
(porady psychologa, logopedy,  
pedagoga i asystenta socjalnego)  
tel. (umówienia codziennie po 17.00): 
0475 397 514
porady: pon. w godz.18.00-20.00

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY  
ANTWERPIA   
Sint Jan Berchmanscollege, 
Jodenstraat 15 
2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)

tel. 0471 711 269 czwartek, godz. 18.00 - 
20.00  
(wizyty tylko na umówione spotkanie)

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

POLSKA MISJA KATOLICKA NA  
SCHAERBEEK
Kościół Św. Elżbiety,  
Rue Portaels 24 
1030 Schaerbeek
tel. 02 242 56 50

POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. 
NARODZENIA BOGURODZICY W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35
1070 Bruksela
Tel. +32 489 86 91 16, 

www.orthpol.be

email: xpawelcecha@gmail.com

POLONIJNY KOŚCIÓŁ EWANGELIKALNY 
Rue van Ysendyck 48–50, 

tel. +32 488 036 519,  

0465 970 164, 

e-mail: thalambiec@gmail.com

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h/24h
tel. 0487 103 778, W. Oleksiewicz

SZPITAL CHU Hopital Saint Pierre CHU
Rue Haute 322, 1000 Bruxelles, 
tel. 02 535 31 11,  
tel. 02 535 43 60,  
tel. 02 535 40 55.
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PŁASZCZ NIEPRZEMAKALNY

Pojawił się w Europie w XIX w., choć już co 
najmniej kilka wieków wcześniej Indianie za-
mieszkujący lasy Amazonii stosowali metodę 
pozwalającą im na ochronę okryć przed wil-
gocią i wodą – nacierali odzież sokiem z drze-
wa kauczukowego. Europejczycy musieli po-
czekać do odkrycia i opatentowania w 1823 r. 
nieprzemakalnego materiału przez szkockie-
go chemika Charlesa Macintosha. Substancja, 
która powstała wskutek jego doświadczeń 
nad procesem gazowania węgla, okazała się 
wodoodporna. Pokrywał więc nią tkaniny 
i je sprzedawał. Potem sam zaprojektował 
płaszcz i oferował klientom gotowe wyroby. 
Okrycia nie były zbyt wygodne, ale spełnia-
ły dobrze zadanie ochrony przed deszczem. 
Ulepszony przez Thomasa Burberry’ego ma-
teriał – o nazwie gabardyna – był zarówno 
wodoodporny, jak i wiatroszczelny. 

Gdy na materiał spadnie kropla deszczu, po-
jawiają się dwie siły: siła spójności (oddziału-
ją na siebie cząsteczki tej samej substancji) 
i siła przyczepności (oddziałują na siebie róż-
ne cząsteczki). Gdy siły spójności działające 
między cząsteczkami wody są większe niż siły 
przylegania występujące pomiędzy cząstecz-
kami wody a cząsteczkami tłuszczu obecny-
mi na materiale przeciwdeszczowym – kropla 
wody zetknie się z materiałem, ale do niego 
nie przylgnie. Jeśli wyeliminuje się wpływ tej 
drugiej siły, powstaje materiał hydrofobowy, 
którego cechą jest umiejętność cząsteczek 
do odpychania od siebie innych cząsteczek. 
Dziś mamy wiele materiałów o takich wła-
śnie cechach, np. gore-tex (kropla wody nie 
wchłania się w materiał, ale z niego ześlizgu-
je). W naturze proces ten widoczny jest, gdy 
woda spływa po piórach ptactwa wodnego, 
np. łabędzi. Dzieje się tak, bo pióra te pokryte 
są warstwą tłuszczu. Wszystkie oleje i tłuszcze 
są bowiem substancjami hydrofobowymi.

GPS A BADANIA KOSMOSU

Gdyby nie rywalizacja między USA a ZSRR 
na polu podboju kosmosu, nawigacja sa-

telitarna pewnie by nie istniała. A chodzi-
ło o śledzenie przez amerykańską grupę 
naukowców z John Hopkins University 
w Baltimore pozycji radzieckiego Sputni-
ka 1 – pierwszego sztucznego satelity, który 
w 1957 r. krążył na orbicie okołoziemskiej. 
Przy okazji odkryto, że trasę jego przelotu 
można wyliczyć, wykorzystując efekt Dop-
plera. Polega on na tym, że częstotliwość 
dźwięku wysyłanego przez jakiś obiekt 
zmienia się, gdy zwiększa się lub zmniej-
sza odległość między nim a odbiorcą. Na 
tej zasadzie działa radar lub ultrasonograf. 
System odczytywania pozycji obiektów 
przez satelity umieszczone w przestrzeni 
kosmicznej był przez kilkadziesiąt lat ulep-
szany i modyfikowany, tak by móc oznaczać 
położenie w czasie rzeczywistym niezależnie 
od panujących warunków i zakłóceń. Miał 
być dokładny, dostępny i niezbyt drogi. Słu-
żył najpierw wojsku, aż został udostępniony 
przez władze USA do zastosowań cywilnych. 
Stało się to po zestrzeleniu samolotu kore-
ańskich linii lotniczych przez radzieckiego 
pilota myśliwca 1 września 1983 r. Do ka-
tastrofy doszło, gdyż koreański samolot 
zboczył z kursu i znalazł się nad teryto- 
rium ZSRR. 

Jeszcze do 2000 r. w systemie działał me-
chanizm Selective Availability, zmniejsza-
jący precyzję cywilnych odbiorników do 
około 100 m. Obecnie system nawigacji 
satelitarnej GPS obejmuje swym zasięgiem 
cała kulę ziemską i dostarcza niezwykle do-
kładnych informacji o położeniu w terenie 
– wyznacza długość i szerokość geograficz-
ną oraz wysokość elipsoidalną. Wystar-
czy tylko mieć stosowny odbiornik. Istotą 
działania GPS jest dokładny pomiar czasu 
oraz odczyt położenia satelitów na orbicie. 
Satelita wyposażony jest w zegar atomowy, 
którego zadaniem jest wysyłanie sygnału 
na dwóch częstotliwościach, by umożliwić 
pomiar odległości między satelitą a odbior-
nikiem użytkownika. Do określenia pozycji 
potrzebne są dane z czterech satelitów, co 
sprawia, że w przestrzeni kosmicznej krąży 
ich całkiem sporo, bo aż 24.

KOD KRESKOWY 
PRAWDĘ CI POWIE

Zakodowane są w nim różne informacje – po-
cząwszy od nazwy kraju pochodzenia produk-
tu po termin przydatności do spożycia. Jest 
trochę jak linie papilarne – każdy produkt 
ma swój kod, czyli graficzny zapis znaków 
w postaci kombinacji jasnych i ciemnych pa-
sków-kresek. Jak zwykle potrzeba jest matką 
wynalazków. Właściciela sklepu w Ameryce 
niepokoiły długie kolejki do kasy, gdyż kasjer-
ki musiały wpisywać dane każdego produktu 
ręcznie. Poprosił więc dwóch wynalazców 
– Josepha Woodlanda i Bernarda Silvera – 
by opracowali metodę szybkiego nabijania 
ceny na kasę. Podstawą ich kodu były zmo-
dyfikowane kropki i kreski alfabetu Morse’a. 
W 1952 r. sposób został opatentowany, ale 
trzeba było poczekać na wynalezienie lasera, 
by wynalazek mógł zostać rozpropagowa-
ny na całym świecie. Pierwszym produktem 
oznaczonym kodem kreskowym była guma 
do żucia, a sprzedawano ją w supermarkecie 
w Ohio. 

Gdy produkt z kodem zbliżamy do skanera, 
umieszczone w nim źródło światła (laser lub 
dioda LED) pada na kreski. Czarna farba po-
chłania światło, ale jego część wraca do fo-
tokomórki. Tam odbite światło zamieniane 
jest na impuls elektryczny, który przez odpo-
wiedni układ scalony zamieniany jest z kolei 
na cyfry bądź znaki. Cała operacja jest dużo 
bardziej skomplikowana, bo sam kod kresko-
wy to tylko nośnik cyfr. Dopiero „piknięcie” 
czytnika uruchamia dostęp do bazy danych, 
w której zawarte są informacje zaszyfrowane 
pod ciągiem kresek i cyfr. 

Posługujemy się i posługiwać będziemy coraz 
bardziej technologicznie zaawansowanymi 
przedmiotami, choć mało kto potrafi wyja-
śnić ich zasady działania. Ważne, że urządze-
nie jest sprawne i ułatwia życie. Reszta jest 
okryta tajemnicą znaną nielicznym.

Sylwia Maj

Na co dzień używamy wielu przedmiotów, bez których trudno nam 
sobie wyobrazić funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. Łatwość 
i dostępność cechują je tak dalece, że zazwyczaj nie zauważamy,  
iż za ich działaniem kryją się skomplikowane procesy fizyczne lub 
chemiczne. I że kiedyś jakoś się bez nich obywano.
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ZABURZENIA ROZWOJU MOWY DZIECKA DWUJĘZYCZNEGO

Na takie i inne pytania próbowaliśmy odpo-
wiedzieć sobie w towarzystwie doskonałych 
specjalistów podczas konferencji poświę-
conej zaburzeniom rozwoju mowy dziecka 
dwujęzycznego, kończącej obchody Polonij-
nego Dnia Dwujęzyczności w Leuven, które 
zorganizowane zostały przez Centrum Kultury 
i Języka Polskiego – Daskalia w Polskiej Szkole 
im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Dwudniowe spotkanie na najwyższym pozio-
mie, w którym uczestniczyli rodzice oraz na-
uczyciele szkół polonijnych w Belgii, zostało 
objęte podwójnym patronatem naukowym: 
przez Zakład Neurolingwistyki UP im. KEN 
w Krakowie oraz przez Zakład Psychologii Kli-
nicznej Instytutu Psychologii UKW w Bydgosz-
czy. Konferencja, podczas której prelegenci 
mówili o problemach i potrzebach dzieci 
dwujęzycznych w Belgii, została zorganizowa-
na przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

Przez cały weekend licznie zgromadzeni na-
uczyciele szkół polonijnych z Belgii słuchali 
wielu interesujących wykładów oraz uczest-
niczyli w specjalnie przygotowanych warszta-
tach z zakresu kreatywności, dwujęzyczności 
oraz neurolingwistyki, a także z dziedziny za-
burzeń mowy u dzieci dwujęzycznych. Dosko-
nali specjaliści przekazali ogrom wiedzy i dali 
mnóstwo cennych wskazówek niezbędnych 
w codziennej pracy z dziećmi dwujęzycznymi 
nie tylko nauczycielom szkół polonijnych, ale 
również bardzo zaangażowanym w rozmowę 
rodzicom.

Na zaproszenie Polskiej Szkoły im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzysze-
niu Daskalia odpowiedzieli specjaliści z Polski 
i przyjechali, aby przeprowadzić diagnozy 
wśród dzieci polskojęzycznych w Belgii. Neuro-
logopedzi – prof. Mirosław Michalik z Zakładu 
Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicz-
nego im. KEN w Krakowie, Izabela Bodek oraz 
Kamila Czachorowska, jak również psycholog 
kliniczny – dr Izabela Grzankowska z Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 
terapeuta Integracji Sensorycznej Monika Wro-
na spotkali się z rodzinami polskojęzycznymi. 

Konsultacje specjalistyczne ze wszystkimi 
członkami rodzin polskojęzycznych były prze-
prowadzane przez dwa dni, po kilkanaście 
godzin dziennie. W zamian rodzice dzieci 
polskojęzycznych mieli możliwość rozmowy 
ze specjalistami oraz otrzymania rzetelnej 
i całościowej diagnozy dziecka dwujęzyczne-
go. W ten sposób polskie rodziny żyjące za 
granicami kraju bez potrzeby wyjazdu do Pol-
ski mogły skorzystać ze specjalistycznych po-
rad na najwyższym poziomie. Dzięki wsparciu 
ludzi dobrej woli możliwe stało się również 
przebadanie dzieci z najbardziej potrzebują-
cych rodzin.

Ideą przyświecającą tej akcji jest stworzenie 
dzieciom możliwości do otrzymania diagno-
zy w języku polskim – głównie po to, by móc 
polemizować z diagnozami wykonywanymi 

przez specjalistów belgijskich, które niejed-
nokrotnie, ze względu na dwujęzyczność 
dzieci, są niepełne i nie biorą pod uwagę 
oceny tego, jak dziecko funkcjonuje w języ-
ku ojczystym.

W związku z tym, że diagnozy oraz indywi-
dualne konsultacje z rodzicami cieszyły się 
dużą popularnością wśród rodzin polskoję-
zycznych w Belgii, a nawet wśród nauczycieli 
polonijnych, w niedalekiej przyszłości prze-
widziane są następne edycje. Chętnych ro-
dziców polskojęzycznych zapraszamy do kon-
taktu pod adresem organizatora konferencji: 
kontakt@daskalia.eu. 

Anna Szkotak, Kamila Czachorowska, 
Katarzyna Radomska

Mowa, która jest procesem wieloletnim, jest również bardzo istotną spo-
łecznie umiejętnością człowieka. Najczęściej to dzięki niej komunikujemy 
się ze światem, wyrażamy swoje uczucia oraz emocje. W jakim zatem języ-
ku polskie dzieci za granicą powinny się porozumiewać najpierw? Czy ich 
mowa w języku kraju zamieszkania rozwijać się powinna w takim samym 
tempie jak język polski? Kiedy powinniśmy być zaniepokojeni i w jaki sposób 
rozpoznać objawy zaburzeń mowy dziecka dwujęzycznego?

WARTO WIEDZIEĆ!
Jak wspierać rozwój mowy dziecka?

M Rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy. Opowiadajmy dziecku o wszystkim, 
czego doświadczamy, co czujemy, prowadźmy dialog. Powinniśmy rozmawiać 
z dzieckiem w języku, który jest autentyczny i znany nam najlepiej!

M Mówmy krótkimi zdaniami prostymi, kiedy mamy wrażenie, że dziecko może 
mieć problem ze zrozumieniem zdań złożonych. W ten sposób dziecko może nas 
naśladować bez problemu i czasem będziemy mogli wzbogacić naszą rozmowę.

M Zamiast fantastycznych programów edukacyjnych na tablecie, komputerze 
czy w telewizji, które blokują rozwój mowy, ponieważ nie ma tam miejsca na 
dialog, zapewnijmy dziecku dostęp do grupy rówieśników, aby mogły bawić się 
ze sobą i wchodzić w interakcje.

M Pamiętajmy o zapewnieniu dziecku odpowiedniej dawki ruchu na świeżym po-
wietrzu. Wpływa to na dotlenienie mózgu, rozwój koordynacji, proces neuro-
genezy oraz poczucie szczęścia dzięki wytworzonym endorfinom.

M Zawsze znajdujmy czas, by spędzić go z dzieckiem. Doświadczanie życia jest 
kluczowe w rozwoju poznawczym dziecka i tym samym w rozwoju mowy. Anga-
żujmy maluchy nawet do codziennych obowiązków; niech choćby umycie razem 
auta bądź upieczenie ciasta będzie wspólną misją do wykonania!

M Warto zaufać intuicji rodzicielskiej. Nie należy słuchać osób nawet z najbliż-
szego otoczenia, kiedy doradzają, aby zaczekać, kiedy przekonują, że dziecko 
ma jeszcze czas i na pewno z tego wyrośnie lub że to minie. Skorzystajmy 
z konsultacji u specjalisty, który zna się na rzeczy, wysłucha i nam pomoże. 
Należy mieć na względzie, że problemy z rozwojem mowy mogą wpłynąć na 
późniejsze osiągnięcia szkolne dziecka. Dlatego nie warto czekać, nie ma czasu 
do stracenia.
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W obecnych czasach coraz częściej 
mówi się o ochronie środowiska 
i pozyskiwaniu energii z ekologicz-
nych źródeł. Zanieczyszczenie środo-
wiska i coraz gorsza jakość powietrza 
w dużych miastach skłaniają nas do 
zastanowienia się nad tym, w jaki 
sposób zminimalizować „produkcję” 
zanieczyszczeń, polepszyć warun-
ki życia codziennego i tym samym 
zadbać o zdrowie. W wielu mia-
stach Europy powstają różnorodne 
programy ekologiczne, które mają 
służyć ochronie środowiska i promo-
cji alternatywnych źródeł energii. 
Bruksela jest jednym z najlepszych 
przykładów. Dzięki współpracy władz 
i Brussels-Energy powstała inicjaty-
wa dofinansowania instalacji paneli 
fotowoltaicznych dla mieszkańców 
miasta. A właściwie nie dofinanso-
wania – ufundowania! Brussels- 
-Energy pokrywa w całości koszty 
instalacji.

Region Stołeczny Brukseli chce wyjść naprze-
ciw przyszłym wyzwaniom energetycznym 
i klimatycznym, a także standardom narzu-
conym przez Europę. Dlatego postanowił 
pomóc właścicielom budynków zainwesto-
wać w energię odnawialną. Przy współpracy 
z Brussels-Energy umożliwia zainteresowa-
nym bezpłatny montaż instalacji fotowolta-
icznej i wyłączne korzystanie ze wszystkich 
korzyści wynikłych z tej instalacji. Ale co to 
właściwie są panele fotowoltaiczne?

JAK DZIAŁAJĄ PANELE FOTOWOLTAICZNE?
Fotowoltaika to odnawialne źródło energii 
produkujące prąd, które nie wpływa nega-
tywnie na środowisko. Zasada działania pane-
li fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa 
fotowoltaiczne, z których złożone są panele, 
zamieniają energię słoneczną w energię elek-
tryczną. W tym celu foton (czyli minimalna 
jednostka światła) pada na płytkę krzemową, 
z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaicz-
ne. Jednostka światła jest pochłaniana przez 
krzem i wybija elektron ze swojej pozycji, 
zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie 
przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zasto-
sowaniu złącza półprzewodnikowego możli-
we jest połączenie tego procesu z obiegiem 
elektronów w sieci energetycznej i w ten spo-
sób energia świetlna zostaje przekształcona 
w elektryczną.

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, 
więc aby korzystać z energii elektrycznej, mu-
simy zainstalować falownik (inwerter), który 
zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych 
na prąd zmienny. Instalacja fotowoltaiczna 
jest dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze 
względu na brak emisji dwutlenku węgla czy 
siarczanów. Nie produkuje spalin zanieczysz-
czających środowisko. Inwestycja w instalację 
fotowoltaiczną kończy tak naprawdę proble-
my związane z rachunkami za prąd. Korzysta-
nie z instalacji fotowoltaicznej jest całkowicie 
darmowe i bardzo długotrwałe.

JAK FUNKCJONUJE PROGRAM 
BRUSSELS-ENERGY?
Program polega na sponsorowaniu przez 
firmę Brussels-Energy montażu kompletnej 
instalacji fotowoltaicznej na budynkach chęt-
nych inwestorów. Jak w przypadku większości 
inwestycji, instalacja musi zostać poprzedzo-
na podpisaniem umowy. Do naszej nierucho-
mości zostanie wysłany specjalista do spraw 
energii, który określi, jaka instalacja będzie 
najbardziej korzystna dla naszego budynku. 
Następnie zostanie przygotowana dokumen-
tacja umowy i zamówienia dla firmy Brussels- 
-Energy. Po podpisaniu dokumentów firma 
będzie zobowiązana do przygotowania dla 
nas unikalnej instalacji. Jednocześnie Brus-
sels-Energy zapewnia, że podpisanie umowy 
nie będzie nas zobowiązywało do poniesienia 

jakichkolwiek kosztów w związku z przepro-
wadzeniem instalacji.

Tak jak już wspominaliśmy, właściciel nieru-
chomości nie poniesie żadnych kosztów insta-
lacji – wszystko finansuje Brussels-Energy. Do 
instalacji paneli zostali wybrani wyspecjalizo-
wani pracownicy firmy Reno-Solutions, która 
od 10 lat jest jedną z najlepszych marek zaj-
mujących się dziedziną fotowoltaiki i popra-
wą jakości energetycznej budynków.

Po tym, jak instalacji zostaną przyznane wy-
magane certyfikaty, cała energia przez nią 
wytworzona jest własnością właściciela nie-
ruchomości. Brussels-Energy korzysta wy-
łącznie z „certificats verts” przyznawanych 
instalacji przez okres pierwszych 10 lat jej 
użytkowania. Po upływie tego okresu firma 
zobowiązuje się do przekazania całości insta-
lacji właścicielowi nieruchomości za symbo-
liczną kwotę 1 euro.

Jednocześnie przy podpisaniu umowy firma 
Brussels-Energy zobowiązuje się finansować 
wymianę wadliwego sprzętu i bieżące napra-
wy wynikłe z wad produkcyjnych instalacji – 
dzięki temu inwestor po 10 latach staje się 
właścicielem instalacji w idealnym stanie. 
Warto zaznaczyć, że zgodnie z ostatnimi ba-
daniami trwałość takiej instalacji to średnio 
25–30 lat, a więc czeka nas długi okres korzy-
stania z darmowej energii ekologicznej.

Osoby z Regionu Stołecznego Brukseli za-
interesowane instalacją fotowoltaiczną 
sponsorowaną przez Brussels-Energy zapra-
szamy do odwiedzenia strony internetowej  
www.brusselsenergy.be i kontaktu z przed-
stawicielami firmy. Natomiast wszystkich 
zainteresowanych tematyką odnawialnych 
źródeł energii zapraszamy do kontaktu z pro-
jektantami biura D44. Architekci tej pracow-
ni już od wielu lat starają się wprowadzać do 
swoich projektów nowoczesne rozwiązania, 
a powstałe na ich podstawie obiekty funkcjo-
nują bez zastrzeżeń, zapewniając dużą wygo-
dę użytkownikom. Chętnych prosimy o kon-
takt e-mail na adres: info@d44.be lub do 
odwiedzenia strony pracowni: www.d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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Osoby zatrudnione w Belgii na umowę o pracę, prowadzące własną 
działalność gospodarczą lub pracujące jako urzędnicy państwowi 
mają prawo do belgijskiej emerytury. Osoby, które pracowały w róż-
nych krajach Unii Europejskiej, otrzymają emeryturę z każdego kra-
ju, w którym były zatrudnione lub świadczyły usługi w ramach dzia-
łalności gospodarczej. Dzięki europejskim przepisom o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, aby ubiegać się o ustalenie 
prawa do emerytury we wszystkich krajach zatrudnienia, wystarczy 
złożyć wniosek tylko w jednym kraju europejskim.

Prawo do ustawowej emerytury w Belgii
Finansowanie systemu emerytalnego w Belgii odbywa się głównie 
na zasadzie tzw. repartycji. Oznacza to, że emerytury wypłacane są 
dzięki składkom emerytalnym odciąganym z pensji aktywnych pra-
cowników i urzędników państwowych oraz opłacanym przez osoby 
samozatrudnione. Ustawowa emerytura w Belgii jest przyznawana 
i obliczana na podstawie przebiegu zatrudnienia.

W Belgii istnieją trzy różne systemy emerytalne:
• System dla pracowników – do którego należą osoby zatrudnio-

ne na umowę o pracę w sektorze prywatnym oraz niemianowa-
ni urzędnicy państwowi. 

• System dla osób pracujących na własny rachunek (samoza-
trudnionych) – do którego należą osoby prowadzące własną 
działalność gospodarczą (firmy jednoosobowe, osoby zarządza-
jące spółkami lub udziałowcy spółek).

• System dla mianowanych urzędników państwowych – do któ-
rego należą tylko mianowani urzędnicy.

Emerytura jest obliczana zawsze według statusu, w jakim się pra-
cowało. Osoby, które pracowały w różnych statusach, otrzymają 
emeryturę obliczoną w różnych systemach.

Powszechny wiek emerytalny w Belgii
Ustawowa emerytura w Belgii przysługuje w wieku 65 lat. Zgodnie 
z zatwierdzonym już projektem ustawy wiek emerytalny został pod-
wyższony stopniowo do 67. roku życia: od 2025 r. wiek emerytalny 
wynosić będzie 66 lat, a od 2030 r. – 67 lat. 
Wypłata świadczeń emerytalnych przysługuje od miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym dana osoba osiągnęła 65 lat – a więc 
ktoś, kto ukończył 65 lat w kwietniu, pierwszą wypłatę świadczenia 
emerytalnego otrzyma w maju (za maj). 
Jedynie w niektórych przypadkach obowiązuje inny wiek emery-
talny, np. w przypadku górników, marynarzy oraz załóg samolotów 
lotnictwa cywilnego.

Osoby, które osiągnęły 65. rok życia, mają prawo do przejścia na 
emeryturę, jednak nie jest to obowiązek. Istnieje możliwość pracy 
po 65. roku życia i wystąpienia o przyznanie świadczenia emery-
talnego w późniejszym terminie, czyli odroczenie terminu wypłaty 
emerytury. W takiej sytuacji wysokość świadczenia emerytalnego 

będzie obliczona na podstawie składek na ubezpieczenie społeczne 
odprowadzonych do miesiąca przed przejściem na emeryturę.

Inna możliwość to przejście na emeryturę w wieku 65 lat i jedno-
czesne kontynuowanie pracy. Osoby, które się na to zdecydują, 
mogą dorabiać bez ograniczeń. Jednak należy pamiętać, że w takiej 
sytuacji dochód nie będzie już miał wpływu na wysokość emerytu-
ry. Przyznana kwota emerytury będzie jedynie indeksowana. 

Okresy zatrudnienia w Belgii (pracownik)
Do obliczania wysokości belgijskich świadczeń emerytalnych bra-
ne są pod uwagę okresy zatrudnienia w Belgii na umowę o pracę. 
Niektóre okresy nieaktywności zawodowej mogą zostać zaliczone 
do lat pracy i w ten sposób być brane pod uwagę przy obliczaniu 
świadczeń emerytalnych. Emerytury za te okresy oblicza się na 
podstawie zryczałtowanych (przed 1968 r.) lub hipotetycznych (od 
1968 r.) wynagrodzeń. Zalicza się do nich m.in. okresy: choroby; 
bezrobocia (z powodu rozwiązania umowy o pracę przez pracodaw-
cę); bezrobocia z dodatkiem od pracodawcy (wcześniej emerytura 
pomostowa); zawieszenia umowy o pracę (tijdskrediet en loop‑ 
baanonderbreking / interruption de carrière et crédit-temps); służby 
wojskowej; niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy.

Okresy zatrudnienia za granicą
Za okresy zatrudnienia lub okresy odprowadzania składek na ubez-
pieczenie społecznie za granicą (np. w Polsce) nie przysługuje belgij-
ska emerytura. Prawo do świadczenia emerytalnego za okres pracy 
za granicą oraz wysokość świadczenia ustala fundusz emerytalny 
danego kraju. 
Osoba, która była ubezpieczona (pracowała) w różnych państwach 
członkowskich, może ubiegać się o przyznanie emerytury jednocze-
śnie z każdego z tych państw. Świadczenia ustalane są równolegle 
przez instytucje ubezpieczeniowe każdego z państw, w których było 
się ubezpieczonym. Wypłata świadczeń następuje po osiągnięciu 
wieku emerytalnego obowiązującego w danym kraju. Oznacza to, 
że wypłata emerytury w jednym kraju może nastąpić w innym ter-
minie niż wypłata emerytury z innego kraju, np. wypłata belgijskiej 
emerytury nastąpi po osiągnięciu 65. roku życia, a wypłata emery-
tury z Polski po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązującego 
w Polsce.

Belgijska emerytura ustawowa obliczana jest wyłącznie na podsta-
wie okresów ubezpieczenia – stażu pracy w Belgii. Dzięki koordyna-
cji europejskiej zostają zsumowane pozostałe okresy ubezpieczeń 
w innych krajach UE i na tej podstawie zostaje obliczona teoretycz-
na emerytura belgijska za te wszystkie okresy, tak jakby były one 
przepracowane w Belgii. Pozwala to na niewielkie podwyższenie 

EMERYTURA USTAWOWA W BELGII 
W KONTEKŚCIE 
PRAWA EUROPEJSKIEGO 

OKRESY BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU WYSO-
KOŚCI ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH
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emerytury (po obliczeniach proporcjonalności okresów belgijskich 
do okresów uzyskanych w innych krajach UE) i ewentualnie uzy-
skanie emerytury gwarantowanej. Dzięki temu zostaje ustalona 
najwyższa z możliwych emerytur w danym przypadku. 

Według przepisów europejskiej koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego oraz umów z poszczególnymi krajami osoby miesz-
kające w Belgii mogą otrzymywać zagraniczne (np. polskie) świad-
czenia emerytalne wypłacane do Belgii. Podobnie jest w przypadku 
osób, które pracowały w Belgii, ale przeprowadziły się do innego 
kraju (wewnątrz UE), np. do Polski. Wtedy belgijskie świadczenia 
emerytalne mogą być wypłacane do kraju zamieszkania. Należy 
pamiętać, iż świadczenia emerytalne z poszczególnych państw nie 
są łączone w jedno świadczenie. Każdy kraj wypłaca osobną eme-
ryturę, naliczoną według wewnętrznego prawa. 

Okresy zatrudnienia w innych systemach (inny status)
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub zatrud-
nione w sektorze publicznym również mają prawo do świad-
czeń emerytalnych obliczanych według zasad obowiązujących 
w danym systemie. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.pensioendienst.fgov.be.

Kiedy należy składać wniosek o emeryturę
Każda osoba podlegająca belgijskiemu systemowi zabezpieczenia 
społecznego po ukończeniu 64. roku życia automatycznie otrzy-
muje wniosek o emeryturę z belgijskiego funduszu emerytalnego 
FPD/SFP. Wniosek należy wypełnić i odesłać do funduszu. Osoby, 
które wykonywały pracę w innych krajach, otrzymają dodatkowe 
formularze w celu uzupełnienia informacji o przebiegu zatrudnienia 
w tych krajach. Po otrzymaniu takich informacji belgijski fundusz 
emerytalny kontaktuje się z instytucjami emerytalnymi w innych 
krajach w celu złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń 
emerytalnych w tych krajach. Dlatego wniosek złożony w jednym 
kraju europejskim, np. w Belgii, jest wnioskiem o emerytury ze 
wszystkich państw zatrudnienia.

Osoby mieszkające w Belgii 
Osoby, które po 64. roku życia nie otrzymały formularzy z funduszu 
emerytalnego lub które zdecydowały się przejść na emeryturę po 
65. roku życia, mogą złożyć wniosek na trzy sposoby:
• przez stronę internetową www.mypension.be,

• w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania,
• bezpośrednio w funduszu emerytalnym FPD/SFP w Brukseli przy 

Zuidertoren / Tour du Midi lub w lokalnym oddziale FPD/SFP.
Osoby, które same nie mogą złożyć wniosku, mogą udzielić pisem-
nego upoważnienia innej pełnoletniej osobie. 

Osoby mieszkające w innym kraju, należącym do Euro-
pejskiej Strefy Ekonomicznej
Takie osoby powinny składać wnioski za pośrednictwem instytu-
cji emerytalnej w kraju, w którym przebywają. W Polsce należy 
zwracać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Wydział 
Umów Międzynarodowych w Warszawie. Osoby, które przed pod-
jęciem pracy w Belgii prowadziły rolniczą działalność gospodarczą 
w Polsce, powinny zwracać się do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (KRUS). 

Osoby, które ostatni okres przed emeryturą przepracowały w Belgii, 
ale nigdy nie pracowały w kraju, w którym obecnie przebywa-
ją (np. w Polsce), powinny wysłać wniosek o emeryturę do Działu 
Umów Międzynarodowych belgijskiego funduszu emerytalnego na 
adres:
Federale Pensioendienst / Service fédéral des Pensions
Bureau voor Internationale Overeenkomsten / Bureau des Con‑ 
ventions Internationales
Zuidertoren / Tour du Midi
1060 Brussel / Bruxelles
We wniosku trzeba zaznaczyć, że nie ma się prawa do emerytury 
w kraju zamieszkania (obecnego pobytu).

Osoby mieszkające poza granicami Europejskiej Strefy 
Ekonomicznej
Takie osoby powinny skontaktować się z funduszem emerytalnym 
w Belgii w celu uzyskania dalszych informacji o procedurze wnio-
skowania o emeryturę: www.sfpd.fgov.be

Rola związków zawodowych
Osoby zrzeszone w ACV/CSC mogą zwracać się do działu ds. Pra-
cowników z Nowych Krajów Europejskich (ACV Dienst Grensar-
beiders Nieuwe Europese Lidstaten) w celu uzyskania pomocy 
w związku z procedurami wnioskowania o emerytury ustawowe 
w Belgii z zastosowaniem europejskiej koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego. 

Tel. 03 222 71 64, 
e‑mail: aldona.kuczynska@acv‑csc.be, 

iwona.cieszynska@acv-csc.be

Aldona Kuczyńska‑Naskręt

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O EMERYTURĘ

Nationalestraat 111
2000 Antwerpen

078.15.20.58

Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
02.557.88.88

Poel 7
9000 Gent

09.265.42.11
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humor

Siedzi zajączek i coś pisze. Podchodzi wilk:
- Zajączku, co piszesz?
- Doktorat o wyższości zajączków nad 
wilkami!
- Ja ci zaraz!
I za zającem w krzaki. Zakotłowało się i wy-
chodzi potargany wilk. Za nim niedźwiedź:
- Trzeba się było zapytać, kto jest promo-
torem! 

Ona i on siedzą blisko siebie na kanapie.
- Chcę panu zwrócić uwagę, że za godzinę 
wróci mój mąż...
- Przecież nie robię nic niestosownego.
- No właśnie, a czas leci...

W banku facet omawia z menedżerem wa-
runki zaciągnięcia kredytu hipotecznego. 
Nagle pojawia się rabuś i krzyczy:
- To jest rabunek!
Na co klient:
- Tak, wiem! Ale teściowa już mi tak dała 
popalić, że wolę kredyt.

- Mam dwie nowiny...
- Jak zwykle - dobrą i złą?
- Tak jakby, ale dwa w jednym.
- To znaczy?
- Dziadek przestał chrapać.

Rano, gdy wychodziłem do pracy, moja 
sąsiadka nakrzyczała na swoje dzieci tak 
strasznie, że nawet ja wróciłem do domu 
i pościeliłem łóżko.

W księgarni klient mówi do sprzedawcy:
- Proszę doradzić mi jakiś fajny kryminał.
- Mam taki w sam raz dla pana! - sprze-
dawca czyta tytuł. - „Zabójca jest fryzje-
rem”.
- Przecież tytuł zdradza wszystko!
- Proszę przeczytać zajawkę.
Kupujący czyta:
- „Doroczne Mistrzostwa Świata w Fryzjer-
stwie zgromadziły 1500 uczestników.”

Terapia małżeńska - kiedy za twoje pienią-
dze, w twojej obecności, psycholog wyja-
śnia twojej żonie, dlaczego jesteś debilem.

- Izak, co taki skwaszony chodzisz?
- Moja żona znalazła na mojej koszuli ślad 
szminki.
- I co?
- Co, co... Trzeci dzień za mną łazi i maru-
dzi: „Ja chcę taką samą!”

Co mają wspólnego Angela Merkel i Do-
nald Trump?
- Fryzjera.

Kobieta dzwoni do radia:
- Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że 
znalazłam dziś rano portfel. W środku 
było trzy tysiące złotych w gotówce, oraz 
czek na okaziciela opiewający na sumę 
10.000 euro. Było też prawo jazdy na 
nazwisko Stanisław Kowalski, zamieszkały 
przy ulicy Koszarowej 15 m 6 w Warszawie. 
I mam w związku z tym gorącą prośbę: 
- Proszę panu Stasiowi puścić jakiś fajny 
kawałek z dedykacją ode mnie!!

Cicha, zabita dechami mieścina na Dzikim 
Zachodzie.
Do saloonu wchodzi chudy człowiek, zanim 
ktokolwiek zdążył mrugnąć wyciągnął re-
wolwer i wystrzelił wszystkim kufle z rąk.
- I am Billy the Kid!
Powiedział i usiadł przy stoliku w kącie.
Po chwili wchodzi indianiec, wyciąga toma-
hawk i celnym rzutem odcina barmanowi 
krawat nie czyniąc mu krzywdy.
- I am Sitting Bull!
Powiedział i usiadł przy stoliku w innym 
kącie.
Po chwili wpada spocony chudzielec, wyj-
muje rewolwer, strzela do flaszek, a jedną 
kulę ładuje barmanowi między oczy.
- I am sorry.
Powiedział i wyszedł.

Do biura pośrednictwa pracy przychodzi 
mężczyzna.
- Mam atrakcyjną i pełną wyzwań pracę.
- To o co panu chodzi?
- Chciałbym ją zmienić na jakąś dobrze 
płatną. 

Dziecko biega sobie po bibliotece, głośno 
tupiąc udaje konia w galopie.
Podchodzi bibliotekarka i upomina  
malucha:
- Uspokój się chłopczyku! Ludzie nie mogą 
czytać!!!
- Nie mogą? - dziwi się chłopczyk - to po co 
tu siedzą!?

Deszcz meteorytów obserwuje zięć i te-
ściowa. Zięć pomyślał życzenie.
Teściowa nie zdążyła...

Mały mól pierwszy raz samodzielnie 
wyleciał z szafy, zrobił rundkę i wrócił na 
płaszczyk. 
Stary mól: 
- Jak poszło?
Mały:
- Chyba dobrze, wszyscy klaskali.

Stoi na dyskotece dwóch policjantów po 
służbie:
- Jak ty podrywasz te wszystkie dziewczy-
ny?
- Zaraz ci pokażę.
Podszedł do dziewczyny i mówi:
- Wybierz liczbę od 1 do 10.
- 5!
- Gratuluję, wygrałaś, a nagrodą jest rand-
ka ze mną.
Drugi chłopak widząc jak kolega tańczy już 
z dziewczyną pomyślał:
- Aa, też tak zrobię.
Podchodzi do dziewczyny i mówi:
- Wybierz liczbę od 1 do 10.
- 2!
- Przykro mi, przegrałaś!

- Ach ta dzisiejsza młodzież i ich moda! 
Wystarczy spojrzeć na to dziecko! To chło-
piec czy dziewczyna?
- Dziewczyna.
- Naprawdę?! Skąd ta pewność?
- Bo to moja córka.
- Och, najmocniej przepraszam! Nie wie-
działam, że Pani jest jej matką.
- Bo nie jestem. Jestem jej ojcem.
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OGŁOSZENIA DROBNE

Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres  

info@gazetka.be lub SMS-em pod numer 0472 31 44 65.  
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be 

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

   Sprzedam
  Sprzedam oryginalne z gwarancją, luksu-

sowe zegarki damskie i męskie firmy AVA, 
Alpha Sierra. T. 0487 439 126

  Sprzedam sokowirówkę i maszynkę do 
mięsa. T. 0484 995 220

  Sprzedam tanio nowy materac dmucha-
ny wraz z pompką elektryczną 12V/230V, 
kolor niebieski, roz. 203/152/22.  
T. 0484 995 220

  Wysokiej jakości zestaw garnków 
kuchennych i patelni firmy niemieckiej Ber-
linie Haus i komplet noży profesjonalnych, 
tanio. T. 0484 995 220

  Sprzedam piękne futro z norek, brązo-
we. Marka francuska „Haute Couture”. 
Rozmiar: M. Długość stylu: 118 cm. Cena: 
390€. T: 02 672 45 50 wieczorem

  Sprzedam rodzinne auto. Oszczędny die-
sel 5L/100km. Automat, stan bardzo dobry. 
Wymieniony pasek rozrządu, wszystkie 
filtry, olej, tarcze , klocki. Gotowy do jazdy. 
Użytkowany jako 2 auto w rodzinie. Fan-
tastyczny, praktyczny, przestronny, bogate 
wyposażenie. Polecam.Auto zarejestrowa-
ne w Polsce. Cena: 5200€.  
T. 0486 046 013 Andrzej

  Sprzedam spodnie ciążowe jeansowe 
rozm. 38 i 40, ubranka dla dziewczynki 0-3 
lat, buty geox, puzle, wózek spacerowy + 
dodatki, karuzelę grającą do łóżeczka.  
T. 0466 144 030

  Praca: szukam
  Młody chłopak szuka dorywczej pracy 

np. przeprowadzki, może być praca w 
godzinach nocnych. T. 0488 136 927

  Mężczyzna pilnie szuka pracy w sektorze 

budowlanym: płytki, malowanie itp.  
T. 0465 359 423

  Garde-malade, opiekunka, do dzieci 
i dorosłych, dzień/noc, doświadczona, 
odpowiedzialna, miła, jęz. fr. i ang., 
poszukuje pracy w Brukseli.  
T. 0496 685 191

  Poszukuję pracy sezonowej przy zbiorze 
owocow, w okolicy Brukseli.  
T. 0496 685 191

  Baby sitter o łagodnym charakterze, 
doświadczona i miła, szuka pracy w 
Brukseli. T. 0496 685 191

  Szukam pracy jako stolarz, posiadam 
kartę Activa na 30 miesięcy.  
T. 0465 436 966

  Independant, szuka pracy: malowanie, 
układanie płytek, elektryka, hydraulika. 
Własny samochód dostawczy i narzędzia.  
T. 0472 819 473

  Szukam pracy jako auxiliaire de l’enfance. 
Bardzo dobra znajomość j.francuskiego. 
Posiadam dyplom ukończenia szkoły 
belgijskiej. T. 0468 272 464

  Szukam pracy w budownictwie, znam 
różne prace. T. 0488 096 104

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
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  Chętnie zastąpię panią w pracy: 
sprzątanie, prasowanie na czas urlopu lub 
innych zdarzeń, mogę też wymieniać się co 
2-3 miesiące. Pracowałam w Brukseli 10 
lat, znam język francuski i Brukselę. Moge 
też iść na stałke do osoby starszej lub też 
się wymieniać. Obecnie jestem w Polsce.  
T. 0048 575 849 612

  Szukam pracy: doświadczenie 
przy docieplaniu, krepi, w pracach 
wykończeniowych: szpachlowanie, 
malowanie, golband /nie kilometry kw/, 
płytki średnio, giproc itp.T. 0474 697 879 

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Engage aide-comptoir de bouche-
rie. Fonction préparation de spécialités 
journalières, haché, saucisse, cordons 
bleus, etc, entretien des locaux, mise en 
place de cuisine, nettoyage légumes, faire 
les salades, du mardi au samedi de 5.00 à 
10.00. Possibilité de formation dans l’en-
treprise. Conditions: connaissance fr/ang/
nl, être ponctuel, en ordre de papiers. 
Intéressés: contact par email à l’adresse: 
peter@peter-sabine.be

  Szukam pana do zrobienia od A do Z 
nowej łazienki w Brukseli, modyfikacja 
hydrauliczno – elektryczna, nowy podwie-
szany sufit, odpływ liniowy. Tylko poważne 
propozycje, bez nałogów, 12€/h.  
T. 0476 335 939

  Międzynarodowa szkoła The Courtyard 
International School w Tervuren szuka 

zmotywowanego kierowcy szkolnego 
minibusa do pracy w niepełnym wymiarze 
godzin (umowa o pracę). Kierowca odbiera 
dzieci rano z domów i przywozi je do szkoły 
przed rozpoczęciem lekcji. Po zakończo-
nych lekcjach kierowca odwozi dzieci ze 
szkoły do domu. Wymagania: prawo jazdy 
typu B, brak poważnych wykroczeń dro-
gowych i wypadków przez ostatnie 3 lata, 
doświadczenie w transporcie dzieci, za-
świadczenie o niekaralności, znaj. jęz. ang. 
lub franc. lub nid. na poziomie komun., 
odpowiedzialna i elastyczna postawa, za-
interesowanie uczestnictwem w drobnych 
pracach w szkole (utrzymanie budynku, 
pomoc przy wydawaniu lunchu, opieka 
nad dziećmi). Prosimy o szybki kontakt i 
przesłanie listu motywacyjnego i CV w jęz. 
ang.  info@thecourtyard.eu

  Zatrudnię murarza z pomocnikiem – 
Niemcy. Wymagania: doświadczenie w 
murowaniu z kamienia naturalnego + 
auto + komunikatywna znajomość j. niem. 
Praca polega na murowaniu, szalunkach, 
betonach i renowacji zabytkowych murów. 
Oferujemy: atrakcyjne stawki godzinowe 
+ bezpłatne zakwaterowanie + 70€ za 
polecenie fachowca + ubezpieczenie + sta-
bilne zatrudnienie. Osoby zainteresowane 
proszę o kontakt: 577 511 922 lub 
790 335 199 lub 730 850 914

  Zatrudnimy płytkarzy do pracy w Niem-
czech. Różne lokalizacje. Wymagane do-
świadczenie, komunikatywna znaj. j. niem. 
Stawki od 12€/godz. na rękę, bezpłatne 
zakwaterowanie, ubezpieczenie, możliwość 
dłuższej współpracy. Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt: 577 511 922 lub 790 
335 199 lub 730 850 914

  Agencja KBTI Poland poszukuje pracow-
ników produkcji w Meer. Opis stanowiska: 

odbieranie i pakowanie produktów, składa-
nie zamówień, praca ze skanerem, wykony-
wanie innych zadań. Wymagania: komunik. 
znaj. jęz. ang. i / lub nid., elastyczność i 
motywacja do pracy, własne zakwaterowa-
nie, własny transport. Oferta: wynagrodze-
nie 10,00 euro/h brutto, długoterminowe 
zatrudnienie,  praca na pełen etat, praca 
jednozmianowa od pon. do pt. świadcze-
nia pracownicze, zwrot kosztów dojazdu 
do pracy. Info: +48 570 935 868 Prosimy o 
przesłanie CV na mail. rekrutacja@kbti.pl 
w temacie wpisując pracownik produkcji 
Meer / Belgia.

  Agencja Zatrudnienia KBTI Poland 
poszukuje pracowników produkcji/nocna 
zmiana. Obowiązki: przygotowywanie i 
pakowanie gotowych posiłków. Wymaga-
nia: znaj. jęz. nid. lub ang., własne zakwa-
terowanie (okol. Oevel), własny transport, 
gotowość do pracy w godzinach nocnych.
Oferujemy: stałą pracę, długoterminowe 
zatrudnienie, wynagrodzenie 14,98 euro 
brutto/h, zwrot za transport. T. +48 570 
935 868 CV na adres rekrutacja@kbti.pl 
w temacie wpisując pracownik produkcji / 
nocna zmiana Westerlo

  Mieszkanie: wynajmę

  Poszukuję współlokatorki na mieszkanie 
obok dworca Midi. Oddzielny pokój, cena 
330€, od zaraz. T. 0479 932 069

  Szukam lokatora na mieszkanie blisko 
Gare du Midi. T. 0465 102 297

  Wynajmę mieszkanie na Anderlecht dla 
1 osoby, bez meldunku, cena 400€  
+ 1 miesiąc gwarancji. T. 0494 776 602

Poszukujemy osoby dyspozy-
cyjnej  i punktualnej do pracy 

administracyjnej w biurze 
titres-services w Leuven.

Wymagana znajomość języka 
niderlandzkiego w mowie i 
piśmie, obsługa komputera 

(word, excel)
Mile widziane doświadczenie 

w pracy biurowej.
Praca na 1/2 etat.

Prosimy o wysłanie CV  
na adres:

iskefe@gmail.com
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  Anderlecht St.Guidon 3-e piętro (+/- 
85m²) 2 pokoje, salon, kuchnia umeblo-
wana, łazienka, hol, WC, balkon, piwnica, 
ogrzewanie, dla małżeństwa (ewentualnie 
z 1 dzieckiem). Min. znajomość jęz. franc., 
legalna praca, bez zwierząt, 2 mies. gwa-
rancji. Cena 695€ + opłaty. T.0477 201 824, 
T.0499 318 086, po godz. 19.00

  Wynajmę apartament dla dwóch pra-
cujących osób. Parter, salon, sypialnia, 
łazienka, kuchnia  wyposażona, duży taras. 
Stan bardzo dobry. Cena 650€ plus opłaty, 
2-mce gwarancji. Koekelberg, blisko metra 
Simonis. T. 0485 876 580 

  Wynajmę pokój przechodni spokojnej 
osobie, metro Compte de Flandre.  
Cena: 350€. T. 0489 310 961

  Mieszkanie: szukam
  Szukam mieszkania dla 2 spokojnych 

kobiet blisko metra, cena 650€.  
T. 0489 310 961

  Poszukujemy mieszkań do wynaję-
cia głównie w Molenbeek, Bruksela od 
1.11.2018 r. (lub inne dzielnice w okoli-
cach samego miasta (jak np. Grimbergen). 
Długoterminowym najmie (rok i dłużej). 
Jesteśmy firmą zajmującą się dostarcza-
niem wykwalifikowanych pracowników 
dla wielu klientów, działamy na terenie 
Belgii już kilkanaście lat. Umowa najmu na 
firmę, płacimy kaucje, jeśli trzeba przepi-
sujemy liczniki na naszą firmę. Celujemy 
w mieszkania 2-3-4 pokojowe. Studio oraz 
kawalerkami nie jesteśmy niestety zainte-
resowani. Jeżeli potrzebują Państwo refe-
rencji możemy przekazać kontakt do innych 
właścicieli mieszkań z którymi aktualnie 
współpracujemy na terenie całej Belgii. 
Email: j.glowacki@weegree.com,  
tel: +48 728 582 390

Grupa rodzinna Al-Annon ,,Misja” 
zaprasza na spotkania wszystkich, 

którym bliski jest problem alkoholowy. 
W każdy czwartek o godz. 20 

rue Jourdan 80
1060 Saint-Gilles

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

 Nieruchomości

  Dom do sprzedaży na Podlasiu Gór-
ki – Sypniewo, 12 km od Łomży. Dom w 
dobrym stanie na pow. 31 arów. Więcej 
info w Polsce: +48 509 819 437 Monika 
Witkowska, info w Belgii: 32 474 882 723

  Sprzedam dom 180m Białystok, działka 
890m, garaż 2-drzwiowy z kanałem.  
T. 0487 321 872

  Sprzedam mieszkanie w Białymstoku, po 
kapitalnym remoncie. T. 0486 175 768

  Sprzedam działkę w Zaściankach 7802 
m2 z warunkami zabudowy na hale Prze-
mysłową, ul. Usługowa Zaścianki nr działki 
38/27. T. 501 455 195 

  Sprzedam działkę w Zaściankach 6708 
m2 z pozwoleniem na budowę na 22 
miniszeregówki ul. Szlachecka Zaścianki nr 
działki 55/5. T. 501 455 195 

  Sprzedam mieszkanie w bloku, Czarna 
Białostocka, 4 piętro, 47m2/, woj.podla-
skie, 20km od Białegostoku. Cena 125 tyś.
zł. Info: T. +32 487 647 321 lub  
siwekiwona712@gmail.com

ANONIMOWI ALKOHOLICY
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 nadużywania alkoholu. Mamy sprawdzoną pomoc popartą 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 np. w Brukseli:

GRUPA „ODNOWA 2006” (SCHAERBEEK): RUE PORTAELS 25 - 1030 BRUKSELA. MITINGI: PONIEDZIAŁEK, GODZ. 20.00 
GRUPA „QUO VADIS” (SAINT GILES): RUE JOURDAN 80 - 1060 BRUKSELA. MITINGI: WTOREK, CZWARTEK – GODZ. 20.00  

GRUPA „JAK TO DZIAŁA” (CENTRUM)  : RUE LEON LEPAGE 33-35 - 1000 BRUKSELA. MITINGI: PIĄTEK, GODZ. 20.00
GRUPA „ZIOMKI”: RUE DE LA REVOLUTION 18 (MADU) - 1000 BRUKSELA. MITINGI: SOBOTA, GODZ. 18.00, NIEDZIELA GODZ. 10.00
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GRUPA ANONIMOWYCH  HAZARDZISTÓW  
„JEDNOŚĆ” z BRUKSELI 

zaprasza wszystkich, którzy mają problem z 
hazardem oraz tych, którzy chcą zweryfikować 

czy problem hazardu ich dotyczy.  
PRZYJDŹ NA MITINGAH :  

Polska Misja Katolicka, rue Jourdan 80, 
1060 Saint-Gilles  

w każdy piątek o godz.20 .  
Telefon info +32485 869 003

Jeżeli picie ukochanej osoby sprawia, że czujesz się nieszczęśliwa/liwy, to 
zapraszamy Cię na nasze spotkania. 

Podzielimy się siłą, nadzieją, doświadczeniem.
Zapraszamy w każdą środę o godz. 19.30.

Sterlingerstraat 4 - 2140 Borgerhout - Antwerpia
W każdą drugą środę miesiąca  

zapraszamy na mityngi otwarte.
Kontakt: (+32) 0487 49 95 07 

carpediem.antwerpia@gmail.com

Narodowe Święto Niepodległości 2018  
Polska Szkoła EduGandawa zaprasza na Wielopokoleniowy Wieczór Pieśni Patriotycznych z 
okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W setną rocznicę zapraszamy serdecznie do wspólnego świętowania  
powrotu Rzeczpospolitej na mapę Europy!
Sobota 10 listopada o godz. 18.00.
Kortrijksesteenweg 500, 9000 Gent.  
Zapraszamy do potwierdzenia obecności na celebracji poprzez wydarzenie na profilu FB 
Polskiej Szkoły EduGandawa: 
www.facebook.com/edugandawa

KREW DAREM ŻYCIA.
Czy wiesz, że Twoja krew może uratować aż trzy życia?  

Nie musisz być lekarzem by pomóc.  
Oddając krew, pomagasz i ratujesz życia! 

Odwiedzając nową stronę na facebooku KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA 
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się najbliższe punkty krwiodawstwa. 

Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

Grupa Al-Anon „Misja” zaprasza na spotkania wszystkich, którym 
bliski jest problem alkoholowy.  

Czwartek godz. 20.00  
rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles.  

Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, posłuchaj, zobacz.  
T. 0486 307 201

OGŁOSZENIA DROBNE

  Sprzedam dom w Mechelen ok. 200 m2 
z ogrodem 300m2. T. 0499 119 245  
po godz.20.00

  Sprzedam mieszkanie w Polsce - Biały-
stok os.Piasta, 3 piętro , 61m , 3 pokoje. 
Mieszkanie jest po remoncie – stan do 
wprowadzenia. T. +48 729 357 596

  Sprzedam dom do remontu, Białystok, 
Dojlidy Górne, ul. Stokrotki 11, nowe osie-
dle, działka 620 m2, pow. domu 300 m2, 
cena 80 000€. T. 0472 819 473

  Sprzedam dom do zamieszkania z bu-
dynkami gospodarczymi na działce 1700m, 
okolice Białegostoku. Kontakt po 18.00: T. 
0474 637 806 lub 0498 303 523

  Sprzedam mieszkanie nad morzem w 
Belgii. Cena okazyjna. T. 0495 259 731

  Sprzedam działkę 6708 m2 w Białystok-
-Zaścianki z pozwoleniem na budowę i 
otwartymi dziennikami budowy na  
osiedle 22 domów w zabudowie szerego-
wej. Cena 600 000 zł. T. +48 501 455 195

 Wiadomości osobiste
  Pani bez zobowiązań, po 50-tce, pozna 

pana w podobnym wieku, stanu wolnego, 
o spokojnym charakterze.  
Panom szukającym wrażen i przygód z  
góry dziękuje.  
T. 0465 635 763

  Różne
  Oddam za darmo dużą ilość filmów na 

kasetach VHS w języku polskim.  
Kontakt: mirek-mirecki1@wp.pl



FIRMA SPRZĄTAJĄCA zaprasza do skorzystania z usług:

•         Sprzątanie biur, firm, sklepów, gabinetów, galerii handlowych,  
           klatek schodowych, obiektów po remoncie, po budowie, ...
•         Mycie okien oraz witryny sklepowych.
•         Świadczymy usługi abonamentowe, jak i również  
           jednorazowe zlecenia.
•         Posiadamy duże doświadczenie i zaufany personel.
•         Wystawiamy faktury VAT
•         Bezpłatna wycena

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego:
Gsm: 0476 920 819, e-mail: cleaning@dap-com.be
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PRZEWÓZ
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LINIE AUTOKAROWE DO POLSKI
J. WISZNIEWSKI

TEL. 02 511 29 38
GSM 0495 65 00 34
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