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Ubiegły rok był jak dotąd najbardziej ekstre-
malnym rokiem pod względem nietypowych 
zjawisk pogodowych w Europie. Zimą odno-
towano rekordowe temperatury i opady, 
a latem  upały i susze – podaje GreenMatch. 
Nie wszystkie europejskie kraje odczuły 
w takim samym stopniu efekty zmian klima-
tycznych. Jak na tle innych państw wyglądała 
Polska?
W analizie sytuacji klimatycznej 32 krajów 
Europy porównano dane dotyczące tempe-
ratury powierzchni, temperatury i poziomu 
mórz, a także opadów.
Okazuje się, że Polska nie należy do krajów 
najbardziej dotkniętych zmianami klimatu. 
Najbardziej zmienił się klimat Litwy, Finlan-
dii i Łotwy. Litwa zanotowała wzrost tem-
peratury o 0,325 st. Celsjusza na dekadę, 
a poziom morza między 1970 a 2015 r. rósł 
tam o 4,46 mm na rok. W Finlandii wzrost 
temperatury wyniósł 0,314 st. na dekadę, 
a poziom morza opadał w tempie 4,26 mm 
w ciągu roku. Łotwa zanotowała taki sam 
wzrost temperatury jak Litwa, wolniej jed-
nak rósł poziom morza (4,02 mm na rok).
Zmiany klimatu w najmniejszym stopniu do-
tknęły Islandię, Grecję i Norwegię. 

• • •

Według badań Eurobarometru dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości, 50% Polaków 
ocenia niezależność sądów w kraju jako złą 
lub bardzo złą. Najlepiej sądownictwo oce-
niane jest w Danii, Finlandii i Austrii – po-
ziom pozytywnych odpowiedzi przekracza 
w tych państwach 80%. Polska należy do 
grona 12 państw, gdzie niezależność sądów 
w większości oceniana jest negatywnie – są 
to m.in. Węgry, Rumunia, Włochy i Hiszpa-
nia. Co najmniej siedmiu na dziesięciu oby-
wateli, którzy oceniają niezależność swojego 
wymiaru sprawiedliwości tak źle, czyni to 
z powodu ingerencji lub nacisków ze strony 
polityków. Przedstawione badania są częścią 
corocznych badań Komisji w zakresie moni-
torowania reform wymiaru sprawiedliwości 
w krajach UE. 

Liczba udokumentowanych egzekucji spadła 
w 2018 r. o około jedną trzecią w porówna-
niu z rokiem 2017, do najniższego poziomu 
od 10 lat – informuje Amnesty International 
(AI). Zdecydowana większość państw zniosła 
karę śmierci lub wstrzymała jej wykonywanie.
W ogłoszonym raporcie AI podano, że 
w 20 państwach wykonano w ubiegłym roku 
co najmniej 690 wyroków śmierci; rok wcze-
śniej były to 993 egzekucje w 23 krajach. 
AI zaznaczyła, że znaczna jest liczba nieujaw-
nionych oficjalnie egzekucji, przede wszyst-
kim w Chinach, gdzie w 2018 r. straconych 
mogło zostać tysiące ludzi.
AI podkreśla, że „tendencja do znoszenia kary 
śmierci jest już nieodwracalna”; z każdym ro-
kiem rośnie liczba państw, które od tej kary 
odstępują. Są też jednak takie, które sięgają po 
nią po latach przerwy – w Tajlandii przeprowa-
dzono w czerwcu 2018 r. pierwszą egzekucję 
od 2009 r., pierwszą od 2016 r. – w Botswanie 
(2), Sudanie (2) i na Tajwanie (1).
W raporcie wskazano, że 78% udokumen-
towanych egzekucj i  wykonano w ub.r. 
w czterech krajach: w Iranie (co najmniej 
253), Arabii Saudyjskiej (149), Wietnamie 
(co najmniej 85) i Iraku (co najmniej 52). 
W dokumencie brak informacji o udoku-
mentowanej liczbie egzekucji w Chinach. 
USA po raz 10 z kolei były w 2018 r. jedy-
nym państwem w obu Amerykach, w któ-
rym wykonywano wyroki śmierci (25, w tym 
13 w Teksasie).
W większości krajów kara śmierci jest orze-
kana w procesach, które nie odpowiadają 
międzynarodowym standardom rzetelnego 
postępowania sądowego. Czasem podstawą 
orzeczenia tej kary są zeznania, które mo-
gły zostać wymuszone torturami. Dotyczy to 
Egiptu, Bahrajnu, Chin, Iraku, Iranu i Arabii 
Saudyjskiej – stwierdza AI.

• • •

W pierwszym kwartale tego roku polska po-
licja zatrzymała 22 165 kierowców prowadzą-
cych pod wpływem alkoholu. To aż o ok. 9% 
więcej niż w analogicznym okresie rok wcze-

śniej. Oznacza to, że po raz pierwszy na prze-
strzeni ostatniej dekady statystyki te znów 
zaczęły rosnąć. 

• • •

W Belgii w 2018 r. każdego dnia wystawiano 
średnio 10 268 mandatów za przekroczenie 
prędkości. W ubiegłym roku radary pozwo-
liły namierzyć 3 747 000 kierowców, czyli 
o 350 000 więcej niż w 2017 r. (3 400 694).

• • •

W rankingu ILGA Europe publikowanym 
przy okazji obchodzonego 17 maja Mię-
dzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, 
Bifobii i Transfobii, który analizuje poziom 
równouprawnienia osób LGBTI (lesbijek, 
gejów, osób biseksualnych, transpłciowych 
i interpłciowych), Polska zajęła drugą pozy-
cję… od końca. Ranking nie opiera się na ba-
daniu opinii publicznej, ale mierzy faktyczny 
poziom równouprawnienia w kilku obsza-
rach zgodnie z obowiązującym w danym 
państwie prawem. Są to: równość i zakaz 
dyskryminacji, rodzina, wolność zgroma-
dzeń, zrzeszania i ekspresji, przestępstwa 
z nienawiści, uzgadnianie płci i integralność 
cielesna, prawo do azylu. W tegorocznym 
zestawieniu Polska zdobyła zaledwie 18 pkt 
na 100 możliwych. Gorzej w UE wypadła je-
dynie Łotwa. Najmniej, bo zero pkt, Polska 
dostała w kategorii przestępstw z nienawiści 
rozumianych jako akty agresji w stosunku do 
osób LGBTI, których źródłem jest homo-, bi- 
i transfobia. Podobnie w obszarze rodzina, 
bo Polska należy do grona 6 krajów w UE, 
w których osoby homoseksualne nie mogą 
zawrzeć związku partnerskiego czy mał-
żeńskiego. Które kraje okazują się liderami 
równości? Na pierwszym miejscu po raz 
trzeci znalazła się katolicka Malta z wyni-
kiem 90 pkt. Polskę dzielą od niej aż 72 pkt. 
Kolejne pozycje w rankingu należą do Bel-
gii (73 pkt), Luksemburga (70 pkt), Finlandii 
(69 pkt) oraz Danii i Norwegii (po 68 pkt). 
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WYNIKI WYBORÓW EUROPEJSKICH W 2019 r.
Parlament Europejski  
2019-2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja 
wyborcza dla 27 krajów UE wyniosła 50,95 proc.
Od 2009 r., zgodnie z regulaminem Parlamentu, każda gru-
pa polityczna składa się z co najmniej 25 posłów wybra-
nych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

www.europa.eu

/wstępne wyniki 27 maja 2019 r./

WYBORY FEDERALNE I REGIONALNE – BELGIA
26 maja br. Belgowie głosowali nie tylko w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale też do 
parlamentu federalnego i w wyborach regionalnych – do parlamentów flamandzkiego, waloń-
skiego oraz Stołecznego Regionu Brukseli. Oto wyniki:

WYBORY  
DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO – 
POLSKA
Wyniki PKW po przeliczeniu 99,25 proc.  
obwodowych komisji: 

PiS  45,57 proc. – 27 mandatów
KE  38,29 proc. – 22 mandaty
Wiosna  6,04 proc. – 3 mandaty
Konfederacja  4,55 proc. – bez mandatu 
Kukiz’15  3,71 proc. – bez mandatu
Lewica Razem  1,24 proc. – bez mandatu
Frekwencja wyniosła: 45,61 proc. 

Wyniki te oznaczają, że mandaty w Parlamen-
cie Europejskim uzyskają tylko trzy komitety 
– PiS, Koalicja Europejska i Wiosna. Pozostałe 
komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

(27 maja br. wyniki PKW)

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Mandaty % mandatów 

EPL – Grupa Europejskiej Partii Ludowej  
(Chrześcijańscy Demokraci) 180 23,97% 

S&D – Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów 
i Demokratów w Parlamencie Europejskim 146 19,44% 

ALDE&R – Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów  
na rzecz Europy + Renaissance + USR PLUS 109 14,51% 

Zieloni/WSE – Grupa Zielonych / Wolne Przymierze 
Europejskie 69 9,19% 

EKR – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 59 7,86% 

ENW – Grupa Europa Narodów i Wolności 58 7,72% 

EFDD – Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej 54 7,19% 

GUE/NGL – Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy 
Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 39 5,19% 

NI – Niezrzeszeni 8 1,07% 

Inni – Nowo wybrani posłowie nieprzynależący do żadnej 
z grup politycznych ustępującego Parlamentu 29 3,86% 

WYNIK WYBORÓW FEDERALNYCH
Uzyskane głosy:
N-VA – 16 proc.
Vlaams Belang – 12 proc.
PS – 9,5 proc.
CD&V – 8,9 proc.
PTB*PVDA – 8,6 proc.
Open VLD – 8,5 proc.
MR – 7,6 proc.
SP.A – 6,7 proc. 
Ecolo – 6,1 proc.
Groen – 6,1 proc.
CDH – 3,7 proc.
DéFI – 2,2 proc.

Liczba miejsc w parlamencie federalnym 
(150 miejsc):
N-VA – 25
PS – 20
Vlaams Belang – 18
MR – 14
Ecolo – 13 
CD&V – 12 
Open VLD – 12 
PTB*PVDA – 12 
SP.A – 9 
Groen – 8 
CDH – 5 
DéFI – 2

WYNIKI DLA REGIONÓW
Region Stołeczny Brukseli
W stolicy wygrała po stronie francuskojęzycz-
nej Partia Socjalistyczna, uzyskując 22 proc. 
poparcia. Drugie miejsca zajęła partia Ecolo 
z bardzo dobrym wynikiem 19,1 proc. Ruch Re-
formatorski (MR) otrzymał 16,9 proc. głosów, 
DéFI 13,8 proc., PTB 13,5 proc., CDH 7,6 proc.
Wyniki po stronie niderlandzkojęzycznej: Groen  
– 20,6 proc., N-VA – 18 proc., Open VLD – 
15,8 proc., one.brussels-sp.a – 15,1 proc., 
Vlaams Belang – 8,3 proc., CD&V – 7,5 proc., 
Agora – 5,2 proc.

Region Flandrii
Najsilniejszą partią polityczną we Flandrii po-
zostaje flamandzka partia prawicowa Nowy 
Sojusz Flamandzki (NV-A), która zdobyła 
24,8 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła skraj-
nie prawicowa, eurosceptyczna partia Vlaams 
Belang z 18,5 proc. W wyborach przed 5 laty 
miała ona 5,9 proc. poparcia. Na kolejnych 
miejscach we Flandrii znaleźli się Chrześci-
jańscy Demokraci i Flamandowie (CD&V) – 
15,4 proc. i Open VLD – 13,1 proc. Socjaliści 
SP.A zdobyli 10,1 proc., a Zieloni 10,1 proc.

Region Walonii
W regionie Walonii wygrała Partia Socjali-
styczna z 26,2 proc. poparcia. Drugie miejsce 
zajął Ruch Reformatorski (MR), do którego 
należy premier Charles Michel, z wynikiem 
21,4 proc. Na trzecim miejscu jest Ecolo, z wy-
nikiem 14,5 proc., następnie PTB – 13,7 proc., 
CDH – 11 proc i DéFI – 4,1 proc.
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Według najnowszego raportu Greenpeace 
spożycie mięsa i nabiału musi zostać ograni-
czone do połowy XXI w. o minimum 50 proc. 
Taka redukcja ma się przyczynić do znacznej 
poprawy warunków naturalnych (klimatycz-
nych, przyrodniczych, ekosystemowych) na 
Ziemi i korzystnie wpłynąć na ludzkie zdro-
wie. We wdrożeniu tych rozwiązań powin-
ny aktywnie uczestniczyć organy publiczne, 
rozpowszechniając podstawową wiedzę na 
temat wpływu konsumpcji mięsa i nabia-
łu na Ziemię i ludzi. Dzisiaj ta wiedza jest 

zamieniają jego życie w koszmar. Hodowla 
przemysłowa praktykowana jest obecnie 
na całym świecie i dotyczy wszystkich zwie-
rząt, które spożywamy. Przeciwieństwem 
tych praktyk ma być ekologiczna produk-
cja mięsa i produktów odzwierzęcych, tak 
by wartościowe pożywienie szło w parze 
z godnym życiem zwierząt i minimalnym 
wpływem na środowisko. Niestety, rolnic-
two ekologiczne wymaga znacznie więcej 
wkładu i czasu, a produkt ekologiczny jest 
dużo droższy od przemysłowego. Często też 
nadużywa się nazewnictwa „bio” czy „eko” 
dla produktów, które wcale nie są wynikiem 
ekologicznej produkcji popartej odpowied-
nimi certyfi katami, wolnej od „ulepszaczy”.

Jednak hodowla ekologiczna bez wątpienia 
jest godna promocji i wsparcia ze strony 
organów rządowych. W założeniu nie po-

Dzisiaj zwierzęta hodowlane to ponad 
80 proc. wszystkich zwierząt lądowych na 
Ziemi. Tak ogromna przewaga musi się odbi-
jać na środowisku naturalnym. Niepokojące 
skutki niekontrolowanych ilościowo hodow-
li możemy odczuwać już teraz. Największym 
zagrożeniem jest właśnie zmniejszanie się 
różnorodności biologicznej planety, czyli 
wypieranie wielu ważnych gatunków, które 
często skazywane są na śmierć poza dotych-
czasowym miejscem życia. Nie jest to jednak 
jedyny skutek uboczny nadmiernego apety-
tu mięsożerców. Kolejne to deforestacja, 
czyli wylesianie obszarów leśnych (z których 
najbardziej drogocenne są te tropikalne) 
i zamiana ich na pola uprawne i pastwiska. 
Ziemia zostaje w tych miejscach wyjałowio-
na, pustynnieje i z roku na rok będzie coraz 

Wśród gorących tematów ostatnich miesięcy znalazło się jedzenie mięsa. 
Pod lupą są też wszystkie spożywcze produkty odzwierzęce, a więc 

mleko, masło, jaja, jogurty, sery itd. Zainteresowanie tym segmentem żywie-
nia ma dwie podstawowe przyczyny. Jedną z nich jest nasze zdrowie i fatalny 
wpływ spożycia zbyt dużej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego na 
ludzki organizm. Drugą jest wymiar ekologiczny, ponieważ hodowla zwierząt 
na masową skalę katastrofalnie wpływa na naszą planetę. Jest jeszcze jeden 
czynnik, który powoduje, że coraz więcej osób rezygnuje z produktów mię-
snych. Czynnik etyczny. Przemysłowa hodowla zwierząt sprawia, że ich życie 
zostaje zamienione w koszmar i poddane jednemu celowi – konsumpcji.

znikoma, choć coraz więcej osób, z bardzo 
różnych powodów, unika spożywania mięsa 
na co dzień. 

 

Dzisiaj mięso i pokarmy odzwierzęce nie 
są pozyskiwane zgodnie z tradycjami rolni-
czymi. Hodowla i produkcja przypominają 
raczej fabryki, w których zwierzę jest tylko 
elementem na taśmie, a normy ilościowe 

winno się w niej dopuszczać pasz modyfi -
kowanych genetycznie ani antybiotyków, 
zwierzęta powinny być naturalnie zapład-
niane i rozmnażane, także ich wypasanie 
powinno być naturalne, z zapewnieniem 
urozmaiconej diety. Zwierzęta z takiej ho-
dowli powinny mieć odpowiednią prze-
strzeń do życia oraz warunki sanitarne. 
Dodatkowo w hodowlach ekologicznych 
zwierząt jest mniej i prezentują dzięki temu 
większą różnorodność genetyczną. Zużywa-
ją mniej energii i wody niż w hodowli prze-
mysłowej, wytwarzają bezpieczny dla śro-
dowiska nawóz oraz emitują do atmosfery 
mniej CO2.

Tymczasem w hodowlach przemysłowych 
mało kto zwraca uwagę na naturalność 
produktu, jeszcze rzadziej na degradację 
środowiska, a co dopiero na jakość życia 
hodowlanych gatunków. Rocznie zabija się 
kilkadziesiąt miliardów zwierząt przezna-
czonych na mięso i nabiał, a z roku na rok ta 

liczba rośnie. Gigantyczny popyt sprawia, że 
zwierzęta przetrzymuje się zazwyczaj w urą-
gających warunkach, a ich życie sprowadza 
jedynie do podstawowych funkcji. Hodow-
le przemysłowe gromadzą na małej prze-
strzeni wiele zwierząt. Często są to miejsca 
w złym stanie; brak w nich światła słonecz-
nego i świeżego powietrza. Zwykle nie ma 
mowy o zachowaniach zgodnych z naturą, 
takich jak np. wypas, naturalny rozród, po-
ruszanie się czy przemieszczanie. Często 
odcina się noworodki od matek. Zwierzęta 
są stłoczone, co powoduje stres i rozprze-
strzenianie się chorób. Częste są również 
urazy mechaniczne.

Przykłady można mnożyć. Świnie dożywają 
maksymalnie 6 miesięcy. Maciory zamyka 
się w kojcach uniemożliwiających jakikol-
wiek ruch podczas ciąży, która jest niemal 

permanentna. Dwudniowe prosiaki są ka-
strowane bez znieczulenia, noworodkom 
bez znieczulenia ucina się uszy i ogony. 
Krowy całe życie spędzają w zamknięciu, są 
sztucznie zapładniane i izolowane od swo-
jego potomstwa zaraz po porodzie. Cielaki 
są głodzone, ponieważ anemia podwyższa 
jakość rynkową cielęciny. Nioski trzyma się 
w klatkach maksymalnie stłoczone – cierpią 
na choroby psychiczne wywołujące agresję, 
dlatego bez znieczulenia obcina im się dzio-
by, żeby się nie zadziobały. Brojlery tuczy 
się w tak szybkim tempie, że łamią koń-
czyny, nie mogąc unieść własnego ciężaru. 
Gęsi są karmione na siłę przez wpychaną 
do przełyku rurę, żeby wydobyć najlepsze 
walory smakowe ich wątróbek.

Czasem lepiej nie wiedzieć, w jakich warun-
kach powstaje nasz mięsny przysmak, bo za 
soczystymi stekami czy jędrnymi kurczaka-
mi można znaleźć koszmar, którego wielu 
z nas nie będzie w stanie zaakceptować. 
Alternatywą mogą być jednak produkty 
ekologiczne lub diety roślinne.

mniej żyzna. W uprawach pod pasze normą 
są nawozy sztuczne i pestycydy. To powodu-
je zatrucie gleby, wody i powietrza azotem 
i fosforem, co intensyfi kują gigantyczne ilo-
ści odchodów zwierzęcych. Np. w USA wy-
dalanych jest ponad 100 ton odchodów na 
sekundę! Do tego dochodzą emisje gazów 
cieplarnianych znacząco wzmagające zjawi-
sko globalnego ocieplenia. Również bardzo 
istotne jest zużycie słodkiej wody – przemysł 
mięsny wykorzystuje jej na tyle dużo, że po-
ziom zasobów wodnych potrzebnych ludz-
kości zbliża się do granicy bezpieczeństwa. 
Przykładowo – do wyprodukowania kilogra-
ma wołowiny potrzeba ok. 100 tys. litrów 
wody, w przypadku kilograma pszenicy nato-
miast – zaledwie tysiąc. Energetycznie rów-
nież hodowle nie wypadają zbyt efektywnie, 
np. kalorie z pasz zamieniają się w kalorie 
w mięsie zaledwie w kilku procentach. Za-
nieczyszczenia będące pochodną przemy-
słu mięsnego mają też ogromny wpływ na 
poszerzanie się tzw. martwych stref w oce-
anach, a także spustoszenie w rzekach, jezio-
rach i morzach przybrzeżnych.
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spożycie mięsa i nabiału musi zostać ograni-
czone do połowy XXI w. o minimum 50 proc. 
Taka redukcja ma się przyczynić do znacznej 
poprawy warunków naturalnych (klimatycz-
nych, przyrodniczych, ekosystemowych) na 
Ziemi i korzystnie wpłynąć na ludzkie zdro-
wie. We wdrożeniu tych rozwiązań powin-
ny aktywnie uczestniczyć organy publiczne, 
rozpowszechniając podstawową wiedzę na 
temat wpływu konsumpcji mięsa i nabia-
łu na Ziemię i ludzi. Dzisiaj ta wiedza jest 

zamieniają jego życie w koszmar. Hodowla 
przemysłowa praktykowana jest obecnie 
na całym świecie i dotyczy wszystkich zwie-
rząt, które spożywamy. Przeciwieństwem 
tych praktyk ma być ekologiczna produk-
cja mięsa i produktów odzwierzęcych, tak 
by wartościowe pożywienie szło w parze 
z godnym życiem zwierząt i minimalnym 
wpływem na środowisko. Niestety, rolnic-
two ekologiczne wymaga znacznie więcej 
wkładu i czasu, a produkt ekologiczny jest 
dużo droższy od przemysłowego. Często też 
nadużywa się nazewnictwa „bio” czy „eko” 
dla produktów, które wcale nie są wynikiem 
ekologicznej produkcji popartej odpowied-
nimi certyfi katami, wolnej od „ulepszaczy”.

Jednak hodowla ekologiczna bez wątpienia 
jest godna promocji i wsparcia ze strony 
organów rządowych. W założeniu nie po-

Dzisiaj zwierzęta hodowlane to ponad 
80 proc. wszystkich zwierząt lądowych na 
Ziemi. Tak ogromna przewaga musi się odbi-
jać na środowisku naturalnym. Niepokojące 
skutki niekontrolowanych ilościowo hodow-
li możemy odczuwać już teraz. Największym 
zagrożeniem jest właśnie zmniejszanie się 
różnorodności biologicznej planety, czyli 
wypieranie wielu ważnych gatunków, które 
często skazywane są na śmierć poza dotych-
czasowym miejscem życia. Nie jest to jednak 
jedyny skutek uboczny nadmiernego apety-
tu mięsożerców. Kolejne to deforestacja, 
czyli wylesianie obszarów leśnych (z których 
najbardziej drogocenne są te tropikalne) 
i zamiana ich na pola uprawne i pastwiska. 
Ziemia zostaje w tych miejscach wyjałowio-
na, pustynnieje i z roku na rok będzie coraz 

Wśród gorących tematów ostatnich miesięcy znalazło się jedzenie mięsa. 
Pod lupą są też wszystkie spożywcze produkty odzwierzęce, a więc 

mleko, masło, jaja, jogurty, sery itd. Zainteresowanie tym segmentem żywie-
nia ma dwie podstawowe przyczyny. Jedną z nich jest nasze zdrowie i fatalny 
wpływ spożycia zbyt dużej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego na 
ludzki organizm. Drugą jest wymiar ekologiczny, ponieważ hodowla zwierząt 
na masową skalę katastrofalnie wpływa na naszą planetę. Jest jeszcze jeden 
czynnik, który powoduje, że coraz więcej osób rezygnuje z produktów mię-
snych. Czynnik etyczny. Przemysłowa hodowla zwierząt sprawia, że ich życie 
zostaje zamienione w koszmar i poddane jednemu celowi – konsumpcji.

znikoma, choć coraz więcej osób, z bardzo 
różnych powodów, unika spożywania mięsa 
na co dzień. 

 

Dzisiaj mięso i pokarmy odzwierzęce nie 
są pozyskiwane zgodnie z tradycjami rolni-
czymi. Hodowla i produkcja przypominają 
raczej fabryki, w których zwierzę jest tylko 
elementem na taśmie, a normy ilościowe 

winno się w niej dopuszczać pasz modyfi -
kowanych genetycznie ani antybiotyków, 
zwierzęta powinny być naturalnie zapład-
niane i rozmnażane, także ich wypasanie 
powinno być naturalne, z zapewnieniem 
urozmaiconej diety. Zwierzęta z takiej ho-
dowli powinny mieć odpowiednią prze-
strzeń do życia oraz warunki sanitarne. 
Dodatkowo w hodowlach ekologicznych 
zwierząt jest mniej i prezentują dzięki temu 
większą różnorodność genetyczną. Zużywa-
ją mniej energii i wody niż w hodowli prze-
mysłowej, wytwarzają bezpieczny dla śro-
dowiska nawóz oraz emitują do atmosfery 
mniej CO2.

Tymczasem w hodowlach przemysłowych 
mało kto zwraca uwagę na naturalność 
produktu, jeszcze rzadziej na degradację 
środowiska, a co dopiero na jakość życia 
hodowlanych gatunków. Rocznie zabija się 
kilkadziesiąt miliardów zwierząt przezna-
czonych na mięso i nabiał, a z roku na rok ta 

liczba rośnie. Gigantyczny popyt sprawia, że 
zwierzęta przetrzymuje się zazwyczaj w urą-
gających warunkach, a ich życie sprowadza 
jedynie do podstawowych funkcji. Hodow-
le przemysłowe gromadzą na małej prze-
strzeni wiele zwierząt. Często są to miejsca 
w złym stanie; brak w nich światła słonecz-
nego i świeżego powietrza. Zwykle nie ma 
mowy o zachowaniach zgodnych z naturą, 
takich jak np. wypas, naturalny rozród, po-
ruszanie się czy przemieszczanie. Często 
odcina się noworodki od matek. Zwierzęta 
są stłoczone, co powoduje stres i rozprze-
strzenianie się chorób. Częste są również 
urazy mechaniczne.

Przykłady można mnożyć. Świnie dożywają 
maksymalnie 6 miesięcy. Maciory zamyka 
się w kojcach uniemożliwiających jakikol-
wiek ruch podczas ciąży, która jest niemal 

permanentna. Dwudniowe prosiaki są ka-
strowane bez znieczulenia, noworodkom 
bez znieczulenia ucina się uszy i ogony. 
Krowy całe życie spędzają w zamknięciu, są 
sztucznie zapładniane i izolowane od swo-
jego potomstwa zaraz po porodzie. Cielaki 
są głodzone, ponieważ anemia podwyższa 
jakość rynkową cielęciny. Nioski trzyma się 
w klatkach maksymalnie stłoczone – cierpią 
na choroby psychiczne wywołujące agresję, 
dlatego bez znieczulenia obcina im się dzio-
by, żeby się nie zadziobały. Brojlery tuczy 
się w tak szybkim tempie, że łamią koń-
czyny, nie mogąc unieść własnego ciężaru. 
Gęsi są karmione na siłę przez wpychaną 
do przełyku rurę, żeby wydobyć najlepsze 
walory smakowe ich wątróbek.

Czasem lepiej nie wiedzieć, w jakich warun-
kach powstaje nasz mięsny przysmak, bo za 
soczystymi stekami czy jędrnymi kurczaka-
mi można znaleźć koszmar, którego wielu 
z nas nie będzie w stanie zaakceptować. 
Alternatywą mogą być jednak produkty 
ekologiczne lub diety roślinne.

mniej żyzna. W uprawach pod pasze normą 
są nawozy sztuczne i pestycydy. To powodu-
je zatrucie gleby, wody i powietrza azotem 
i fosforem, co intensyfi kują gigantyczne ilo-
ści odchodów zwierzęcych. Np. w USA wy-
dalanych jest ponad 100 ton odchodów na 
sekundę! Do tego dochodzą emisje gazów 
cieplarnianych znacząco wzmagające zjawi-
sko globalnego ocieplenia. Również bardzo 
istotne jest zużycie słodkiej wody – przemysł 
mięsny wykorzystuje jej na tyle dużo, że po-
ziom zasobów wodnych potrzebnych ludz-
kości zbliża się do granicy bezpieczeństwa. 
Przykładowo – do wyprodukowania kilogra-
ma wołowiny potrzeba ok. 100 tys. litrów 
wody, w przypadku kilograma pszenicy nato-
miast – zaledwie tysiąc. Energetycznie rów-
nież hodowle nie wypadają zbyt efektywnie, 
np. kalorie z pasz zamieniają się w kalorie 
w mięsie zaledwie w kilku procentach. Za-
nieczyszczenia będące pochodną przemy-
słu mięsnego mają też ogromny wpływ na 
poszerzanie się tzw. martwych stref w oce-
anach, a także spustoszenie w rzekach, jezio-
rach i morzach przybrzeżnych.



Od najmłodszych lat słyszymy: „zjedz 
mięsko”. Wychowani jesteśmy w takim 
kręgu kulturowym, że mięso jest codzien-
nym składnikiem obiadu; czasem obfi tują 
w nie pozostałe posiłki. Tymczasem wca-
le nie służy ono aż tak naszemu zdrowiu. 
Według najnowszych badań powinniśmy 
tygodniowo zjadać ok. 300 g mięsa (dwa 
przeciętne schabowe) oraz ok. 600 g na-
biału (trzy szklanki mleka). Potwierdzone 
jest także, że zdrowy, normalnie rozwijają-
cy się człowiek może sobie w ogóle świet-
nie bez mięsa poradzić, a nawet będzie 
dużo zdrowszy. O ile oczywiście jego dieta 
będzie odpowiednio zbilansowana i nie za-
braknie w niej wartościowych zastępników 
produktów zwierzęcych.

Tymczasem przygotowujemy różne rodzaje 
mięsa na sto sposobów, rzadko zdając so-
bie sprawę, że może nas ono powoli zabi-
jać. Czerwone przetworzone mięso zostało 
sklasyfikowane przez Międzynarodową 
Agencję Badań nad Rakiem jako rakotwór-
cze, nieprzetworzone – jako prawdopodob-
nie rakotwórcze. Już dwa plasterki szynki 
dziennie mogą przyczynić się do rozwoju 
nowotworu w naszym układzie pokarmo-
wym. Inne zagrożenia dla naszego organi-
zmu wynikające z nadmiernej konsump-
cji produktów odzwierzęcych to choroby 
układu krążenia – udar, choroba wieńco-
wa, miażdżyca aorty i miażdżyca tętnic ob-
wodowych. Większe jest też ryzyko ataku 
serca, zapalenia uchyłków (znajdujących 
się na granicy jelita grubego), przewlekłej 
niewydolności wątroby. Ponoć ograniczenie 
spożycia mięsa mogłoby rocznie uratować 
życie aż 5 mln ludzi. Przyniosłoby też spore 
oszczędności w sektorze ochrony zdrowia 
i ochrony środowiska.

Redukcja mięsa i nabiału w diecie nie ozna-
cza całkowitej rezygnacji z tych przysma-
ków. Powinna też następować stopniowo. 
Jeśli dzisiaj przeciętny człowiek spożywa 
średnio 43 kg surowego, nieprzetworzone-
go mięsa rocznie (w Europie Zachodniej aż 
85 kg!), to w 2030 r. powinien go zjadać 24 
kg, a w 2050 r. – 16 kg. Jeśli jednak uznamy, 
że mięso nie jest nam do szczęścia potrzeb-
ne, mamy alternatywę w postaci kolorowe-
go talerza pyszności.

Zwolenników diety roślinnej często uważa 
się za dziwaków, tymczasem swoim wybo-
rem kulinarnym czynią potrójne dobro – dla 
własnego ciała, dla planety oraz dla zwierząt. 
Weganie, wybierając konkretne produkty 
roślinne, takie jak warzywa, owoce, rośliny 
strączkowe, orzechy i produkty pełnoziarni-
ste, dają sobie szansę na długie życie w zdro-
wiu (choć zaleca się suplementację witami-
ny B12 w tej diecie). Nie każdy przeciwnik 
przemysłu hodowlanego musi rezygnować 
ze wszystkiego, co lubi. Dla niektórych rezy-
gnacja z mięsa nie jest dużym wysiłkiem, ale 
z mleka, jaj, masła, śmietany, sera, jogurtów 
już tak. Wegetarianie mogą tak zbilanso-
wać dietę, że będzie ona pełnowartościowa 
i bezpieczna nie tylko dla młodych, zdrowych 
ludzi, ale także dla niemowląt, dzieci, kobiet 
w ciąży, karmiących piersią, nastolatków czy 
seniorów. Poza tym pojawia się coraz wię-
cej zastępników – zamiast mleka krowiego 
możemy pić kokosowe, owsiane, ryżowe, 
sojowe, zamiast masła na kanapkę możemy 
położyć pastę sezamową, fasolową, słonecz-
nikową, zamiast sera możemy wykorzysty-
wać „twarożek” pozostały po przygotowaniu 
mleka roślinnego, zamiast jogurtu mlecznego 
kupimy sojowy, zamiast jaj w cieście użyje-
my siemienia lnianego, a zamiast białek do 
sztywnej piany – aquafaby (wody po roślinie 
strączkowej). Jadalnych roślin na świecie jest 
kilkaset, dlaczego więc w naszej kuchni mieli-
byśmy się ograniczać tylko do kilku już moc-
no wyeksploatowanych gatunków?

Dzisiejszy marke� ng jednak nie zna granic. 
Miłośnicy różnorodnych smaków mogą coraz 
częściej znaleźć odpowiedniki swoich ulubio-
nych mięsnych dań w postaci... wegetariań-
skiej. Jednym z ostatnich hitów okazało się 
stworzenie roślinnego burgera „wołowego”, 
który w smaku ponoć niczym nie różni się 
od oryginału, z tym że wyprodukowano go 
za pomocą modyfi kacji genetycznej. Z kolei 
w 2013 r. wyprodukowano burgera in vitro. 
Powstał on z komórek macierzystych krowy, 
z których udało się wyhodować włókienka 
mięśni i tak stworzono kosztownego (bo war-
tego 250 tys. euro!) burgera.

Pozytywne jest to, że świat szuka alternaty-
wy dla swoich mięsnych upodobań. Niepo-
koi, że robi to na granicy etyki, po raz kolej-
ny bez znajomości dalekosiężnych skutków 
takich pomysłów. Czasem chyba lepiej zjeść 
małą porcję mięsa z hodowli ekologicznej, 
niż porywać się na coś, czego efektów nie 
sposób jeszcze ocenić. Jeśli weganizm i we-
getarianizm nie stoją zbyt blisko naszej ku-
linarnej drogi, zawsze jest coś, co możemy 
zrobić dla siebie, planety i zwierząt hodow-
lanych. Jedzmy po prostu mniej mięsa i na-
biału, ale lepszej jakości.

Ewelina Wolna-Olczak
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Urban exploration jest zajęciem niebezpiecznym. Artykuł nie jest formą poradnika i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Autor nie ponosi odpowiedzialności za próby naśladowania przedstawionych w nim sytuacji.

   NA CELOWNIKU
Po części sport. Po części hobby. Po części styl życia. W tej mieszance 
zawiera się esencja urban exploration (urbex lub UE), czyli eksploracji 
miejskiej. To badanie miejsc niedostępnych ludzkiej cywilizacji – zapo-
mnianych, opuszczonych, zagrożonych. Wśród miejskich eksploratorów 
są fotografowie, łowcy duchów, architekci, fani sztuki graffiti, historycy 
i amatorzy przygód. Ich dewiza to „zabierz tylko zdjęcia, zostaw tylko 
ślady stóp”. Nie mają złych intencji. Chcą jedynie dostać się tam, gdzie 
(teoretycznie) człowiek nie może.

Eksploratorzy miejscy szukają pustostanów. Nie odczuwają strachu 
przed wejściem na teren zabitych deskami parków rozrywki, silosów, 
elewatorów zbożowych, zamków, fabryk, hut, kopalń, więzień, kościo-
łów, jednostek militarnych czy szpitali psychiatrycznych. Obiekty, które 
padły ofiarą wandali i łowców złomu, wcale nie odstraszają ich swym 
mizernym urokiem. Przeciwnie, w pomieszczeniach w stanie rozkładu 
upatrują niepodważalną wartość estetyczną.

Sympatycy tajemnic nie wahają się zejść kilka metrów pod ziemię. 
Wielką gratką jest penetrowanie kanałów ściekowych, sanitarnych, pa-
rowych i burzowych (z ang. draining), a także nieczynnych tuneli metra 
czy kolei. Frajdę sprawia również eksploracja katakumb, zwłaszcza pod-
paryskich, których historia i architektura wprost zachwycają.

Eksploratorzy nie tracą ducha także wtedy, gdy mają okazję studiować 
budynki czynne, w użytku. Śmiało wkraczają do maszynowni, szybów 
windowych, jak również wspinają się na dachy. 

MIęDZY POSłANNICTWEM 
A TRENDEM

Miejskich eksploratorów stale przybywa, choć podłoże ich działań 
bywa różne. Jedni bawią się w Indianę Jonesa, udowadniając sobie i in-
nym odwagę, spryt, chojractwo i fantazję. Drudzy w obnażaniu mało 
popularnych miejsc upatrują misję – chcą ocalić je od zapomnienia, za-
interesować lokalne władze znaleziskiem i nadać im drugie życie, a tym 
samym przywrócić lata świetności, które dawno mają już za sobą.

Jedno jest pewne: żaden eksplorator nie szuka złota. Jego skarbem 
i głównym trofeum w przygodzie jest zdjęcie. Lokalizacje znajdują 
wszędzie – na portalach poświęconych temu trendowi, na starych ma-
pach, w przewodnikach, podczas wycieczek rowerowych. Wystarczy 
mieć oczy i uszy szeroko otwarte. 

Ta podniecająca zabawa zyskuje na popularności. Dzieje się to głów-
nie za sprawą kanałów YouTube oraz blogów tematycznych. Internet 
aż kipi od baz najciekawszych miejsc do eksploracji miejskiej. Obok 
nich fotki, filmy, wskazówki, opis doświadczeń. Jednak wyjątkowe 
znaleziska pionierzy urbexu zostawiają dla siebie. Upublicznienie ich 
adresu rodzi lawinę odkrywców, którzy intrygującą pieczarę w mig 
przeistaczają w plac zabaw. Nie wszyscy akceptują regulamin urbexu 
i szanują zastane miejsca. Co więcej, ich brawura i brak wyobraźni 
mijają się często z zasadami bezpieczeństwa.

  NO RISK, NO FUN

Eksplorowane obiekty nie bez powodu zostały opuszczone. Warto 
zadać sobie pytanie, co stoi za decyzją o ich unicestwieniu – licha 
konstrukcja, skażenie powietrza, a może ryzyko zawalenia? Nie-
które tunele są obskurne, muliste, brudne, bez oświetlenia. Po-
krywa dachowa wydaje się chwiejna, niefachowo zmontowana. 
Fuszerka i partactwo. Rozchybotane schody złowieszczo zgrzytają 
pod naporem niespodziewanych gości. Ogołocone ściany pokrywa 
mech, pleśń i grzyb. Zdewastowane podłogi, oskubane tynki, wy-
stające kable elektryczne, dachy u schyłku upadku, stłuczone szyby, 
obecność kurzu, gazów (metan, siarkowodór), pyłów (azbest), che-
mikaliów (kwasy) czy pasożytów (odchody gołębie) – to tylko kilka 
możliwych pejzaży. Zagrożenie dybie za każdym zakrętem. Każdy 
krok może sprowokować kraksę. 

Pierwszą zasadą urbexu jest umiejętność przewidywania. Zanim 
eksplorator wyjdzie w teren, sprawdza, w co się pakuje. Szuka w sie-
ci informacji o charakterze miejsca, a także mapy obiektu i całego 
terenu. W jego wyposażeniu nie może zabraknąć półmaski gazo-
wej z pochłaniaczami, która chroni górne drogi oddechowe przed 
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trującymi substancjami i infekcją. Do tego niezbędna jest solidna 
para butów (nieprzemakalnych!), najlepiej nad kostkę, z konkret-
ną podeszwą. Odzież wierzchnią dopasowuje do okazji. Militarny 
kamuflaż sprawdza się na odludziu, ale w centrum miasta taka nie-
tuzinkowa powierzchowność może wzbudzać podejrzenia. Nie za-
wadzą długie spodnie i bluza z długimi rękawami, które uchronią 
ciało przed owadami, ewentualnymi otarciami, poparzeniami liść-
mi nieznanych roślin lub kontaktem z padliną. Rękawiczki, czapka 
typu kominiarka, kask i nakolanniki również mają rację bytu. Jeśli 
aparat fotograficzny, to tylko lekki. Liczy się przede wszystkim kom-
fort. Eksploracja wymaga czołgania, wspinania, biegania i szybkiego 
przemieszczania się. 

W ręku obowiązkowo latarka (druga zawsze w kieszeni plus zapas 
baterii) lub tzw. czołówka (latarka montowana na opasce na głowie). 
Koniecznie telefon komórkowy (powerbank w plecaku). I apteczka 
– ostrożności nigdy za wiele. W niej woda utleniona, bandaż, pla-
stry i maść na stłuczenia. W cenie jest scyzoryk lub mały nóż oraz 
kilkumetrowa lina. Inny asortyment przydaje się w kanale, a inny 
w kamienicy czy kopalni. W miejscach zagrożonych promienio-
waniem (Czarnobyl to ostatnio całkiem popularny kieru-
nek turystyczny) niezbędny jest licznik Geigera, który 
w porę ostrzega przed niebezpiecznym dla zdrowia 
stężeniem.

Najlepszym wsparciem jest jednak drugi człowiek 
– poda rękę, wesprze, uprzedzi, utoruje drogę, 
przyjdzie na ratunek. Czwórka to tłok na ma-
łej przestrzeni, ale dwoje to już pragmatyczna 
koalicja. Przy boku warto jest mieć kumpla 
o podobnych zainteresowaniach, który posia-
da zarówno przygotowanie merytoryczne, jak 
i odpowiedni osprzęt. 

W ekwipunku eksploratora nie może zabraknąć 
gazu pieprzowego. Bo nie tylko dzik jest dziki.

 
 
 
 

NA KRAWęDZI PRAWA
Urbex to nie wandalizm. Nie zostawiasz po sobie śladu na ścianach, 

suficie, oknach. Nie rozkładasz na czynniki pierwsze zastanych 
przedmiotów czy maszyn. Wynosisz tylko wspomnienia. 

Jednak nie dla każdego takie deklaracje są oczywiste.

Ryzyko jest częścią gry. Eksploracja miejska nie 
zawsze jest legalna, zwłaszcza jeśli dotyczy 

obiektów prywatnych czy pod ochroną władz 
lokalnych. Każdy kraj wyznacza własne prawo 
i własny system kar. Zanim eksplorator wej-
dzie na obszar zastrzeżony, sprawdza, na ja-
kie nieprzyjemności może natrafić. Jeśli gra 
fair, kontaktuje się z właścicielem budynku 
i prosi o dostęp do niego w celu zainicjowa-
nia sesji zdjęciowej. Uczciwość często działa 
na jego korzyść. Eksploratorzy przyznają się 
jednak do małych wykroczeń – zdarza się im 
przekupić ochronę budynku, aby przymknęła 
oko na tymczasowych intruzów. Bez znajo-

mości miejscówki można z łatwością natrafić 
na czujniki ruchu ulokowane w niedostępnych 

miejscach, a co za tym idzie – alarmy, które nie-
zwłocznie zawiadamiają odpowiednie służby o po-

tencjalnych grabieżcach mienia. Jeśli adept urbexu 
natrafia na patrol policji, powinien zachowywać się 

nieskazitelnie, udowadniając, że jego zamiarem jest tylko 
znalezienie odjazdowego pleneru.

Na zapomnianym przez Boga terenie ludzie stanowią większe zagro-
żenie niż falujące stropy. Urbex jest dla twardzieli. Otwierając drzwi 
do obcej kamienicy, można z miejsca napatoczyć się na nieoficjal-
nych lokatorów – młodzież urządzającą przytulny squad, narkoma-
nów, bezdomnych, złodziei, złomiarzy. Mało prawdopodobne, że 
zaproszą eksploratora na lampkę wina i pójdą z nim w tany. Prędzej 
pokażą pazury i wyciągną finkę zza pazuchy. Trzeba przygotować 
się na pokojowe mediacje. Albo na sprint poza zagrożony teren. 
Względnie na odbezpieczenie zaworu gazu pieprzowego. Bo, jak 
wspomniano, nie tylko dzik jest dziki.

Fotel porośnięty mchem. Drzewo pośrodku pokoju. Zwęglona lala 
z jednym okiem. Zapleśniałe klawisze pianina. Nadszarpnięty zębem 
czasu dziecięcy wózek na trzech zardzewiałych kołach. Słoik z czerwo-
ną breją. Skrząca fiolka z jedną pigułką. Wymięta pościel sprzed kilku 
dekad. Soczysty insekt na sienniku. Tkanki w formalinie. To smaczki, 
które doceni tylko eksplorator. Miejski eksplorator.

Sylwia Znyk

pu
bl

ic
do

m
ai

ns
to

ck
ph

ot
os

 –
 D

re
am

sti
m

e.
co

m

fo
t.

 W
ik

ip
ed

ia

Zaintrygowany  
eksploracją miejską? 

Zajrzyj tu:

www.urbexy.pl 
www.intotheshadows.pl 
www.fotokomorka.com
www.urbexsession.com 

www.urbex.nl



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

GAZETKA   21

Po co wozić czeki do biura?
Nasz kurier

odbierze je od Ciebie.

Oferujemy bezterminowy kontrakt
od pierwszego dnia pracy

Zapraszamy do współpracy

02 735 64 94
RUE COLONEL BOURG 22, 1030 SCHAERBEEK
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Już starożytni Grecy i Fenicjanie wspominali 
o najstarszym mieście w zachodniej Europie, 
które powstało w VII w. p.n.e. Na uwagę za-
sługują tu starożytne kwatery, które znajdują 
się w obrębie otoczonego murami obronny-
mi starego miasta. Fenicjanie nazywali dzi-
siejszy Kadyks „Gadir” lub „Agadir”, co ozna-
cza „Mur”. Ale to Maurowie dali początek 
dzisiejszej nazwie, kiedy zarządzali Qadisem 
między rokiem 711 a 1262. Kolejne plemiona 
i nacje także zostawiły swój ślad. W Kadyksie 
warto skupić się na starym mieście – naj-
bardziej zaludnionej kwaterze mieszkalnej 
w Europie. Pełna jest ona wąskich i krętych 
uliczek łączących kilka placów, gdzie można 
złapać oddech i przygotować się na kolejne 
atrakcje. Jedną z nich jest wieża Tavira, kiedyś 
jedna ze 160 wież widokowych w Kadyksie, 
które w XVIII w. służyły kupcom do wypatry-
wania statków z towarem. Innym miejscem 
wartym uwagi jest rzymski amfiteatr, którego 
pozostałości zostały odkryte w 1980 r., kiedy 
pożar zniszczył hale produkcyjne zbudowane 
na zabytku. Nie można zapomnieć też o mu-
rach miejskich i fortyfikacjach. Powstały one 
w XVI w. i składały się z kilku warstw – dziś 
pozostała tylko jedna. Miasto przebudowało 
główną bramę wjazdową, aby dostosować ją 
do ruchu kołowego i pieszego. 

U stóp Sierra Nevady leży Granada. Region zalud-
niany był przez Rzymian i Wizygotów. Ale w roku 
711 miasto, jak i cały region, przeszło pod wła-
dzę Maurów. W 1492 r. Emir Mohamed XII oddał 
władzę Ferdynandowi II Aragońskiemu i rozpo-
częła się era rządów chrześcijan. Obie kultury są 
dziś niezwykle ważne dla całego regionu, o czym 
świadczą liczne zabytki. Najczęściej odwiedzany 
jest pałac i cytadela Alhambra, wpisana na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. System pałaco-
wy otoczony jest murem, za którym znajdowały 
się koszary i siedziba kalifa. Kiedy Hiszpanie odzy-
skali Andaluzję, królowa Izabela i król Ferdynand 
ustanowili Alhambrę swoją rezydencją. To właśnie 
tu Krzysztof Kolumb uzyskał królewskie przyzwo-
lenie na podbój zachodniego świata. W 1527 r. król Karol V Habsburg postanowił przebu-
dować część pałacu. W XVIII w. część fortyfikacji została wysadzona w powietrze. Ponad 
100 lat zabrały próby naprawiania szkód, a cały proces trwa do dziś. Tuż przy Alhambrze 
znajduje się Generalife – obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Granady, czyli ogrody 
i pałac letni dawnych emirów. Na uwagę zasługuje też miejska katedra, zbudowana na 
Wielkim Meczecie. Warto również odwiedzić kaplicę królewską, w której pochowani zostali 
królowa Izabela i król Ferdynand, a także Sacromonte – historyczne osiedle cygańskie. Jedną 
z jego atrakcji są skąpane w nieskazitelnej bieli domy jaskiniowe. 

Południe Hiszpanii kusi turystów wyjątkowym klimatem. Chętnych przyciągają upalne lata 
i 300 słonecznych dni w roku. Atrakcji dla spragnionych iberyjskich wrażeń nie brakuje. 
W minionym roku Hiszpanię odwiedziły 82 mln turystów, czyli aż o blisko 9 proc. więcej niż 
w roku 2017. Tym samym królestwo zajęło drugie miejsce na liście turystycznych atrakcji 
na świecie, zaraz za Francją. Do samej Andaluzji zawitało blisko 30 mln gości. 

 
Kordoba była rzymską osadą, przejętą 
najpierw przez Wizygotów, a później mu-
zułmanów – i tak stała się stolicą kalifatu. 
W tym czasie była centrum edukacji i naj-
większym miastem Europy. Chrześcijanie 

odbili ją w 1236 r. Dziś to obowiązkowy 
punkt na mapie turystycznej. To tu przy-
padają latem najwyższe temperatury 
powietrza w porównaniu z całą Europą 
– ponad 40 stopni Celsjusza. Historycz-
ne księgi wspominają Kartagińczyków 
jako pierwszych rodowitych mieszczan. 
Swój ślad odcisnęli tu potem Rzymianie, 
muzułmanie, aż w końcu chrześcijanie. 
Dzisiaj Kordoba, drugie największe sta-
re miasto w Europie, przyciąga turystów 
niezwykłą architekturą. Uwagę zwraca 
rzymski most, który był jedynym w mie-
ście przez 2000 lat. Ma długość 250 m 
i składa się z 16 łuków. Z czasów rzymskich 
w Kordobie zachowało się także kilka in-
nych zabytków, jak choćby świątynia, te-
atr, mauzoleum, amfiteatr i ruiny pałacu 
cesarza Maksymiliana. Każdy powinien 





 
Stolica Andaluzji jest jednocze-
śnie jej największym miastem. 
Stare miasto Sewilli zostało 
wpisane na listę UNESCO. Tak 
jak innymi miastami Andalu-
zji, Sewillą władali Fenicjanie, 
Rzymianie, Wizygoci, Arabo-
wie i chrześcijanie. Maurowie 
opanowali miasto w roku 712; 
utworzyli tu kalifat Umayyad 
i siedzibę władców muzułmań-
skich w regionie. Wpływy architektoniczne kultury arabskiej dziś najwyraźniej widoczne są 
w pałacu Alcazar, zbudowanym przez chrześcijan na miejscu muzułmańskiej fortecy. Wyprawa 
Kolumba do Ameryki w 1492 r. obudziła złotą erę Sewilli. Wszystko, co przypłynęło z Nowego 
Lądu, musiało przejść przez Casa de Contratacion – urząd celny, który regulował przepływ 
towarów do reszty Hiszpanii. W dodatku Sewilla szczyciła się oficjalną królewską pieczęcią 
nadającą jej prawa handlowe. Monopol miasta został złamany w XVI w., kiedy otwarto port 
w Kadyksie. Dzisiaj Sewilla kusi atrakcjami architektonicznymi. Z pewnością należy do nich 
sewilska katedra. Ukończona w XVI w., stała się największym budynkiem kultu sakralnego 
w Europie. Dziś jest trzecim pod względem wielkości kościołem katolickim na świecie i naj-
większą świątynią gotycką. Na uwagę zasługuje również m.in. wieża strażnicza Torre del Oro 
z XIII w. czy Parasol metropolitarny – drewniana konstrukcja na starym mieście.

Filip Cuprych
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zajrzeć do meczetu-katedry. Meczet po-
wstał w roku 786. Jego projektant zacho-
wał typowo mauryjski styl, pełen łuków 
z mozaikami i naw zwieńczonych typowy-
mi dla islamskiej architektury kopułami. Po 
odzyskaniu Andaluzji przez chrześcijan na 
głównej części meczetu postawiono kate-
drę, ale zachowano pierwotną strukturę 
świątyni. Dziś jest to zabytek wpisany na 
Listę światowego dziedzictwa. Ale Kordo-
ba to także minaret św. Jana, młyny Gwa-
dalkiwir, dzielnica żydowska, 12 kościołów 
i bazylik, parki i muzea. 

 
Miasto zostało założone przez kalifa Kordo-
by w X w. i zaczęło się prężnie rozwijać dzię-
ki handlowi. Skupiano się tu generalnie na 
jedwabiu. W 1489 r. Almeria przeszła pod 
władanie chrześcijan. 33 lata później zosta-
ła niemal kompletnie zniszczona przez trzę-
sienie ziemi, a jej odbudowa rozpoczęła się 
dopiero w XIX w. Odnawiając swoją pozycję 
na mapie Hiszpanii, Almeria skupiła się na 
produkcji warzywnej, dzisiaj stanowiąc za-

głębie szklarniowe i zapewniając dostawy 
na większość europejskich rynków. Jed-
ną z największych atrakcji turystycznych 
miasta jest zamek Alcazaba. To druga naj-
większa muzułmańska fortyfikacja w An-
daluzji, zaraz po Alhambrze. Co prawda 
forteca została częściowo zniszczona pod-
czas trzęsienia ziemi w 1522 r., ale do dziś 
wabi turystów murami obronnymi i ogro-

dami królewskimi. Innym obiektem, który 
koniecznie trzeba zobaczyć, jest katedra 
– dzięki wieżom obronnym, wieżyczkom 
i wąskim alejkom z zewnątrz przypomina 
raczej twierdzę. Jej pierwotnym celem 
była obrona przed piratami grasującymi 
na Morzu Śródziemnym. Najpierw katedra 
pełniła funkcję meczetu, a później świąty-
ni rzymskokatolickiej. 

 
Malaga jest najbardziej obleganym mia-
stem Andaluzji. Jej położenie daje jej także 
miano największego miasta usytuowane-

na Hiszpańska. Dziś turystyka jest główną 
gałęzią gospodarczą regionu i miasta. Co-
sta del Sol przyciąga co roku setki tysięcy 
obcokrajowców spragnionych subtropi-
kalnego klimatu, ciepłych zim i upalnych 
miesięcy letnich. Historyczna część Malagi 
rozpościera się od portu po góry – Montes 
de Malaga. Najstarsza część miasta to mury 
miejskie z czasów Fenicjan. Fragment, który 
zachował się w oryginalnym kształcie, moż-
na oglądać w podziemiach Muzeum Pabla 
Picassa. Inną atrakcją miasta jest rzymski 
amfiteatr z I w. p.n.e., odkopany w 1951 r. 
Ale chętnych historycznych wrażeń przycią-
ga do Malagi przede wszystkim mauryjska 
twierdza Monte Gibralfaro. Początki Alca-
zaby, czyli fortyfikacji, sięgają czasów Feni-
cjan, ale to kalif Abd-al-Rahman III stworzył 
z niej dzisiejszy zabytek. Warto też zoba-
czyć kościół św. Jakuba (Church of Santia-
go Apostol), zachowany w stylu gotyckim, 
z typową zabudową kultury islamskiej. Na-
szej uwadze nie powinna ujść także katedra 
w Maladze. Jej barokowa fasada i renesan-
sowe wnętrze zapierają dech w piersiach, 
a położenie między mauryjskimi murami 
obronnymi dodaje jej szczególnego uroku. 
Nie można też pominąć rynku Atarazanas, 
licznych muzeów czy choćby El Cubo, czyli 
oddziału paryskiego Centrum Pompidou, 
znajdującego się w portowej części Malagi. 
Wystawiane są w nim dzieła sztuki wypoży-
czane z paryskiej stolicy. 

go najniżej w Europie. Pierwsze wzmianki 
o Maladze pojawiły się w roku 770 p.n.e. 
Jej założycielami byli Fenicjanie, a pierwot-
nie nazywała się Malaka. Później władali nią 
Kartagińczycy i Rzymianie. Po upadku Impe-
rium Rzymskiego władzę w Maladze przejęli 
muzułmanie, a ostatecznie, w 1487 r., Koro-
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BEZ SZANS NA TRON

Zgodnie z dekretem króla Jerzego V z 1917 r. 
tytuł Jego Królewskiej Wysokości może zyskać 
tylko najstarszy syn w bezpośredniej linii do 
brytyjskiego tronu i potomkowie (Jerzy, syn 
księcia Williama) najstarszego syna (książę  
Wiliam), który jest najstarszym synem potomka 
(książę Karol). Generalnie wszyscy chłopcy w li-
nii męskiej urodzeni jako pierwsi dziedziczą ten 
tytuł. Jednak stosunkowo niedawna poprawka 
uchwalona przez brytyjski parlament gwaran-
tuje takie same przywileje córkom urodzonym 
jako pierwsze. Ale na podstawie tego samego 
dekretu syn księcia Harry’ego nie będzie mógł 
liczyć na żadne królewskie tytuły. Chyba że ofi-
cjalnie nada mu je prababcia. W takim przypad-
ku Elżbieta II korzysta z prawa Letters patent, 
które pomija parlament. Nie zmienia to faktu, 
że tytuł nadany jest mniej wartościowy niż tytuł 
dziedziczony. 

TYTUŁ

Dodatkowo Archie mógłby odziedziczyć tylko 
tytuł wojewody, ale gdyby Harry’emu urodzi-
ła się córka, zyskałaby ona „tylko” tytuł lady. 
Tymczasem młodzi rodzice już podjęli decyzję 
o tym, aby ich syn nie dziedziczył nawet i tego. 

IMIĘ

Firmy bukmacherskie w całej Wielkiej Bryta-
nii obstawiały też potencjalne imiona dziecka. 
Wśród nich pojawiały się m.in. Rachel (bo tak 
naprawdę ma na imię księżna Markle), a także 
Michael i Harriet, choć najbardziej popularne 
imiona dla dziewczynki to Alicja, Maria, Diana, 
Wiktoria i Elżbieta, a dla chłopca Jakub, Artur, 
Aleksander i Filip. Rzecz jasna to tylko zakła-
dy, chociaż wśród nich pojawiało się też imię 
Spencer, co ma ścisły związek z panieńskim 
nazwiskiem matki księcia Harry’ego. Wielu 
zakłady sromotnie przegrało. Ale nie dziwi też 
nikogo tempo, z jakim ujawniono imię dziec-
ka. Wszystko ze względów protokolarnych. 
Skoro syn księcia Harry’ego i Meghan Markle 
nie będzie w żaden sposób tytułowany, nie 
ma sensu niczego przedłużać. Choć nie jest 
żadną nowością opóźnianie tego typu wiado-
mości w królewskich kręgach. Księżna Diana  
i książę Karol kazali czekać tydzień, zanim 
ujawnili imię Williama, a sama królowa  
Elżbieta II trzymała naród w niepewności 
przez miesiąc, zanim dowiedział się on, że na-
stępca tronu będzie miał na imię Karol. 

Na świat przyszedł kolejny potomek brytyj-
skiej monarchini. Zapisał się tym samym na 
kartach historii niezależnie od tego, czy kie-
dykolwiek będzie nosił tytuł HRH (His Royal 
Highness), czy będzie earlem lub zwykłym 
cywilem bez szans na koronę albo czy będzie 
weganinem, jak sugerują niektóre serwisy in-
ternetowe. Tak jak chcieli rodzice Archie’ego 
– dziecko ma mieć normalne dzieciństwo. 

Filip Cuprych

Potomkowi Harry’ego przysługiwał też sta-
roszlachecki tytuł earla, ale i z niego zrezy-
gnowano. Publicznie Archie znany będzie jako 
master. Według analityków oznacza to, że Harry  
i Meghan zdecydowali, że ich syn (i każde  
kolejne dziecko) będzie cywilem. 

OBYWATELSTWO

Księżna Markle jest Amerykanką. Czy to zna-
czy, że jej dziecko automatycznie otrzymuje 
obywatelstwo USA? Niekoniecznie. Generalnie 
narodziny dziecka powinny zostać zgłoszone 
natychmiast do amerykańskiego konsulatu 
w Londynie. Tylko wtedy rodzice mogliby się 
ubiegać o amerykańskie obywatelstwo potom-
ka. Ale ze względu na rangę i status noworodka 
nie ma takiej możliwości. Syn księcia Harry’ego 
jest Brytyjczykiem. 

NARODZINY

Przez długi czas nawet Kensington Palace nie 
ujawniał daty narodzin Archiego, jako że to wyda-
rzenie nie ma zbyt wielkiego znaczenia konstytu-
cyjnego. Oficjalnie pałac informował jedynie, że 
narodziny dziecka zostaną podane do wiadomo-
ści publicznej „po fakcie”. Nawet Pałac Bucking-
ham oświadczył, że decyzja książęcej pary jest jej 
prywatną sprawą i szczegóły pojawią się wtedy, 
kiedy młodzi rodzice uznają to za stosowne. 

ZAKŁADY 

Tymczasem Brytyjczycy, uwielbiający zakła-
dy, masowo obstawiali narodziny bliźnia-
ków. Jeden z najbardziej popularnych serwi-
sów, Peddy Power, zaczął odsyłać wszystkich 
chętnych z kwitkiem. – Pojawiło się tak wie-
le zakładów, że musieliśmy je zamknąć. Ta-
kiego przypadku w naszej historii nie było. 
Zaczęliśmy podejrzewać, że ktoś coś wie, 
ktoś coś ujawnił i dlatego musieliśmy podjąć 
takie kroki – czytamy w komunikacie firmy. 

Brytyjska rodzina królewska powięk-
szyła się o kolejne royal baby. Z tą 

różnicą, że syn księcia Harry’ego i Meghan 
Markle, Archie Harrison Mountbatten-
-Windsor, nie będzie miał żadnego zna-
czącego tytułu. Ojciec dziecka jest już 
zbyt daleko od tronu, a i oficjalny tytuł 
księcia i jego małżonki oznacza tylko wo-
jewodę i wojewodzinę hrabstwa Sussex. 
Oczywiście dla zwykłych śmiertelników 
małżonkowie są księciem i księżną. 

bez tytułu





Współczesne dzieci uczą się o przyrodzie 
na lekcjach, ale coraz rzadziej przez bez-
pośredni kontakt fizyczny. Świadome są 
różnego typu globalnych zagrożeń dla śro-
dowiska naturalnego, ale nie znają nazw 
roślin i ptaków ze swego regionu. Wiedzą 
wszystko o puszczy amazońskiej, ale nigdy 
nie były w pobliskim lesie. 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dzieci i nasto-
latki spędzały swój czas wolny na świeżym 
powietrzu, bawiąc się na łąkach, wśród 
drzew, odbywając wycieczki do parków 
i spacerując po lesie, chlapiąc się wodą 
w strumykach, rzekach i jeziorach. W ostat-
nich kilku, kilkunastu latach obserwujemy 
radykalną zmianę form odpoczynku i spę-
dzania czasu wolnego. Richard Louv w swej 
książce „Ostatnie dziecko lasu” przytacza 
wypowiedź czwartoklasisty z San Die-
go w USA, który mówi: „Lubię się bawić 
w środku, bo tam są wszystkie urządzenia 
elektroniczne”. To zdanie trafnie diagnozuje 
postawę coraz młodszych dzieci – przedkła-
dają gry elektroniczne nad zabawę w oto-
czeniu przyrody. Nawet jeśli już wyjdą na 
dwór, to się nudzą, nie wiedzą, co robić, 
w co i jak się bawić. Zanika też u nich zna-
jomość podstawowych faktów związanych 
z pozyskiwaniem żywności – to w czasie 
szkolnych wyjazdów do gospodarstw rol-
nych dowiadują się, skąd się bierze mleko 
stojące na półce w supermarkecie czy z cze-
go i jak piecze się chleb.

Kontakt z przyrodą jest bardzo ważny dla 
dziecka – tak jak i dla nas wszystkich. Na-
sze mózgi dostosowane są do życia blisko 
natury, bo przez tysiąclecia ludzie żyli z nią 
w symbiozie – drzewa i góry były natural-
nym krajobrazem ludzkich siedlisk. Przyro-
da ma niezwykle cenny wpływ na zdrowie 
psychiczne, fizyczne i duchowe każdego 
człowieka. Chłonie się ją wszystkimi zmy-
słami – słuchając śpiewu ptaków, szumu 
liści lub szmeru wody w strumyku, wącha-
jąc kwiaty, smakując dzikie jeżyny i poziom-
ki, dostrzegając falowanie traw, kształty 
chmur, będąc smaganym porywami desz-
czu oraz odczuwając gorąco upalnego dnia 

i mroźnego poranka – a przez to wszystkie 
zmysły pobudza się i szkoli. Przy czym na-
tura uczy też uważności – np. że porywisty 
wiatr zwiastuje zmianę pogody. Dziś zmysły 
ulegają stępieniu, zalewa nas za to ogrom-
na liczba bodźców wzrokowych. 

Spontaniczne i swobodne zabawy wśród 
natury pobudzają wyobraźnię i kreatyw-
ność. Opierają się na pomysłowości i inwen-
cji twórczej, bo można w ich trakcie łączyć 
ze sobą jakiekolwiek przedmioty – kamyk, 
liść, patyk, kwiat, piasek, wodę – w dowol-
ne konfiguracje. Jeśli po nieprzyjemnych 
zdarzeniach w szkole czy w pracy wybie-
rzemy się na spacer na łonie natury, łatwiej 
oczyścimy myśli, uspokoimy się i znajdzie-
my dystans. W gąszczu lasu, na szczycie góry 
czy wśród fal morza czujemy się nieodłączną 
częścią przyrody i z niej czerpiemy siłę.

Ludzie żyją dziś w oddaleniu od natury – 
adaptują się i dostosowują do nowych 
miejskich warunków, choć nie wszyscy 
jednakowo, a niektórzy z wielką trudno-
ścią. Kontakt z przyrodą jest skuteczną 
formą terapii zaburzeń deficytu uwagi 
i innych schorzeń. Zmniejsza nadpobudli-
wość psychoruchową, poprawia zdolności 
poznawcze, zwiększa odporność na stres 
i depresję. Przynosi bardzo dobre rezulta-
ty w terapii dzieci, u których stwierdzono 
ADHD, czyli u osób rozkojarzonych, mają-
cych kłopoty z uważnym słuchaniem i wy-
konywaniem poleceń oraz skupianiem się 
na konkretnych zdarzeniach. 

Leczniczy i regeneracyjny wpływ naturalne-
go krajobrazu na człowieka, potwierdzany 
dziś przez ekopsychologów, znany jest od 
wieków. Wystarczy przywołać koncepcję 
ogrodów chińskich – przebywanie w nich 
miało przynosić efekty zdrowotne. Badania 
potwierdzają, że nawet widok z okna na 
drzewa, a nie na pobliski budynek, ma ko-
jący wpływ na zdrowie. A co dopiero spacer 
po łąkach i lasach. Badacze mówią nawet, 
że to właśnie brak kontaktu z przyrodą od-
powiada za coraz częstsze pojawianie się 
różnego typu defi cytów u dzieci, więc prze-
bywanie od najmłodszych lat na łonie natury 
ma nieoceniony wpływ na całościowy rozwój 

Dlaczego dzieci nie budują już domków na drzewie, jak robili to 
w dzieciństwie ich rodzice czy dziadkowie? Co daje najmłodszym 
kontakt z naturą? Czym jest inteligencja przyrodnicza?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dzieci i nasto-
latki spędzały swój czas wolny na świeżym latki spędzały swój czas wolny na świeżym 
powietrzu, bawiąc się na łąkach, wśród 
drzew, odbywając wycieczki do parków 
i spacerując po lesie, chlapiąc się wodą 
w strumykach, rzekach i jeziorach. W ostat-
nich kilku, kilkunastu latach obserwujemy 
radykalną zmianę form odpoczynku i spę-
dzania czasu wolnego. Richard Louv w swej 
książce „Ostatnie dziecko lasu” przytacza 
wypowiedź czwartoklasisty z San Die-
go w USA, który mówi: „Lubię się bawić 
w środku, bo tam są wszystkie urządzenia 
elektroniczne”. To zdanie trafnie diagnozuje 
postawę coraz młodszych dzieci – przedkła-
dają gry elektroniczne nad zabawę w oto-
czeniu przyrody. Nawet jeśli już wyjdą na 
dwór, to się nudzą, nie wiedzą, co robić, 
w co i jak się bawić. Zanika też u nich zna-
jomość podstawowych faktów związanych 
z pozyskiwaniem żywności – to w czasie 
szkolnych wyjazdów do gospodarstw rol-
nych dowiadują się, skąd się bierze mleko 
stojące na półce w supermarkecie czy z cze-
go i jak piecze się chleb.

Kontakt z przyrodą jest bardzo ważny dla 
dziecka – tak jak i dla nas wszystkich. Na-
sze mózgi dostosowane są do życia blisko 
natury, bo przez tysiąclecia ludzie żyli z nią 
w symbiozie – drzewa i góry były natural-
nym krajobrazem ludzkich siedlisk. Przyro-
da ma niezwykle cenny wpływ na zdrowie 
psychiczne, fizyczne i duchowe każdego 
człowieka. Chłonie się ją wszystkimi zmy-
słami – słuchając śpiewu ptaków, szumu 
liści lub szmeru wody w strumyku, wącha-
jąc kwiaty, smakując dzikie jeżyny i poziom-
ki, dostrzegając falowanie traw, kształty 
chmur, będąc smaganym porywami desz-
czu oraz odczuwając gorąco upalnego dnia 
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dziecka i jego sukcesy szkolne. Dzieci bawią-
ce się wśród przyrody są bardziej sprawne 
ruchowo, zręczniejsze. Są w ciągłym ruchu 
i zużywają sporo energii, a to pomaga w wal-
ce z otyłością, która powoli staje się plagą 
wśród współczesnych dzieci i nastolatków.

Poza tym – przebywając na świeżym po-
wietrzu, dzieci mniej czasu spędzają unie-
ruchomione przed ekranem komputera 
i konsumują mniej śmieciowego jedzenia, 
co oczywiście też ma dobroczynny wpływ 
na ich zdrowie. Bawiąc się na podwórku, 
mają więcej kolegów, bo łączą się natural-
nie w grupy, by zagrać w jakąś grę zespo-
łową lub zrobić tamę na rzece. To sprzyja 
rozmowom, dyskusjom, ustalaniu reguł czy 
przydzielaniu zadań, a więc komunikacji in-
terpersonalnej i nawiązywaniu kontaktów. 

Przyroda jest współcześnie traktowana jako 
źródło zagrożeń. Rodzice boją się, że dziecko 
zgubi się w lesie, utopi w rzece czy połamie 
ręce i nogi, wspinając się na drzewa. Nie są 
to obawy płonne, ale też często wyolbrzy-
miane. Prawdą jest i to, że obecnie dzieci są 
mniej sprawne fi zycznie niż kiedyś, ale na to 
też ma wpływ zamknięcie w domu. Czasy są 
mniej spokojne niż dawniej i trudniej pozwo-
lić dziecku na samotny pobyt na podwórku. 
Kiedyś bawiło się tam mnóstwo dzieci, więc 
było łatwiej znaleźć towarzysza zabaw i bez-
pieczne otoczenie. Ważne jest też, jak czas 
wolny spędzają rodzice i jakie mają podej-
ście do przyrody, gdyż dzieci naśladują ich 
zachowania i podzielają ich przekonania. Je-
śli rodzice lubią wędrówki i zabierają na nie 
dzieci, zachęcając je do obserwacji zjawisk 
przyrody i poznawania ich tajników, to i dzie-
ci będą tak spędzać czas wolny. Jeśli rodzice 
wolą ekran telewizora i telefonu, to i dzieci 
nie będą znały alternatywy.

Przestrzeń dla zabaw maleje z każdym 
rokiem – coraz bardziej brakuje w mia-
rę dzikich zakątków, jak np. pagórków do 
zjeżdżania na sankach czy krzaków i zboczy 
do zabawy w chowanego. Miasta i wsie się 
rozrastają – ekspansja zabudowy widoczna 
jest na całym świecie. Lasy są wycinane pod 
nowe osiedla i drogi. W ten sam sposób 
znikają łąki, sady, nieużytki. Zostają niewiel-
kie tereny zielone lub parki, ale w nich nie 
zawsze można bawić się w nieskrępowany 
i wolny sposób, bo za uszkodzenie drzewa 
lub rośliny przewidziane są kary. By chronić 
roślinność i zwierzęta, powstają parki na-
rodowe, i jest to działanie ze wszech miar 
pożyteczne, ale także ogranicza możliwości 
zabawy poza domem. Co symptomatyczne, 
nawet centra zabaw dla dzieci często mie-
szą się w budynkach, a nawet jeśli impreza 
odbywa się na zewnątrz, jest przeważnie 
zorganizowana – nie dając szansy na do-
wolną i twórczą zabawę. 

W regulaminach wielu współczesnych osie-
dli są zapisy o zakazie zabaw na ich obsza-
rze. Nie po to architekci zaplanowali wygląd 
infrastruktury i terenów zielonych, by dzieci 
wygniatały trawę na klombach czy kopały 
w nich dołki, wchodziły na drzewa i budo-
wały na nich domki. Dzieci nie mogą nawet 
jeździć na rowerach czy rolkach po osiedlo-
wych alejkach lub pisać kredą po chodniku. 
Zbyt głośne są ich zabawy, a dziś ceni się 
ciszę i porządek. Rodzice, w obawie przed 
odpowiedzialnością karną i pozwami za zła-
mane gałęzie, wybicie szyby czy zranienie 
kolegi podczas zabawy, sami zniechęcają 
swoje pociechy do przebywania na świe-
żym powietrzu. W niektórych krajach, by 
zbudować domek na drzewie, trzeba mieć 
pozwolenie na budowę! To zniechęca i tych, 
którzy chętnie by się taką czynnością zajęli. 

Dzieci (i dorośli) mają coraz mniej czasu, 
który można by poświęcić na przebywanie 
na świeżym powietrzu i kontakt z naturą. 
Czas spędzany w szkole się wydłuża; do-
chodzi do tego coraz większa liczba zajęć 
pozalekcyjnych, na które dzieci uczęszczają 
nie tylko po to, by rozwijać zdolności, ale by 
doczekać przyjazdu rodziców, których dzień 
pracy jest także wydłużony. W domu trzeba 
odrobić lekcje i nie zostaje dużo czasu na 
odpoczynek i zabawę – prawdopodobnie 
nawet 9 godzin tygodniowo mniej niż jesz-
cze jedno pokolenie wcześniej. Czas prze-
znaczony na naukę lub korzystanie z urzą-

dzeń elektronicznych się podwoił, więc 
skróceniu uległ czas na swobodną zabawę. 
Chcąc zapewnić swym dzieciom dobrą przy-
szłość, rodzice mobilizują je do nauki, upra-
wiania sportów i dokształcania się, wierząc, 
że zdobycie kolejnych umiejętności stanie 
się dla nich bramą do sukcesu w życiu. 

Dzieci mają więc dzień coraz bardziej upo-
rządkowany przez szkołę i różnego typu za-
jęcia. Brak w nim jednak czasu na zabawę, 
nudę, marzenia. Czas na relaks jest niestety 
postrzegany jako zbędny luksus.

Sylwia Maj

Przestrzeń dla zabaw maleje z każdym 
rokiem – coraz bardziej brakuje w mia-

wolą ekran telewizora i telefonu, to i dzieci 
nie będą znały alternatywy.
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W 6 maja br. ONZ w opublikował raport „The 
Global Ecosystem Assessment” (Globalna oce-
na ekosystemu) – o bioróżnorodności i funkcji 
ekosystemu. Według niego zagrożonych jest 
25 proc. gatunków, a około milion wymrze 
w ciągu najbliższych dekad. 

Gatunki wymierają dziś dziesięć, a nawet sto 
razy szybciej niż w ciągu ostatnich 10 mln lat. 
Odpowiedzialność za nieuchronne masowe 
wyginięcie fauny i flory i kurczenie się zaso-
bów naturalnych spoczywa na ludzkości, która 
opiera swoje działania na przekonaniu o ko-
nieczności nieustannego wzrostu ekonomicz-
nego. To człowiek, ze swoją bezmyślnością 
i krótkowzrocznością, jest sprawcą katastrofy 
ekologicznej. Na naszych oczach dochodzi do 
szóstego w ciągu 4 mld lat dziejów Ziemi wiel-
kiego wymierania życia na naszej planecie.

CO WYNIKA Z „BILANSU STANU NATURY”

Ustalenia IPBES (Międzyrządowa Platforma 
ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Eko-
systemu), czyli działającej pod auspicjami Pro-
gramu Środowiskowego ONZ platformy gro-
madzącej wiedzę na temat stanu środowiska, 
nie zaskakują, bo o poszczególnych wymiarach 
stanu środowiska mówi się nieustannie. Gdy 
jednak zbierze się wszystkie elementy wiedzy, 
które regularnie dostarczają naukowcy, w jed-
ną całość, to efekt jest przerażający.

��  Raport powstawał przez trzy lata, praco-
wali nad nim naukowcy z ponad 50 kra-
jów, którzy dokonali syntezy ponad 15 tys. 
publikacji naukowych, przygotowując tym 
samym największy w dziejach „bilans 
stanu natury”. Na razie przedstawiono 
jego podsumowanie dla polityków, które 
powstało w wyniku współpracy zespołu 
naukowego z przedstawicielami ponad 
130 rządów. Pełne opracowanie zostanie 
przedstawione w najbliższym czasie.

temperatury i związany z nim kryzys klima-
tyczny może mieć wpływ na różnorodność 
biologiczną. Konkludują, że szacowany od-
setek gatunków zagrożonych wyginięciem 
z samego tylko ocieplenia o 2°C wyno-
si 5 proc., w porównaniu z 16 proc. przy 
ociepleniu o 4,3°C (obecna trajektoria). 
Strategie, które mogą ograniczyć wzrost 
temperatury do 1,5°C, dają również naj-
większe szanse na zachowanie możliwie 
największej różnorodności biologicznej.

��  Raport IPBES zbiera też w 18 grup „usługi”, 
jakie środowisko świadczy człowiekowi, 
czyli np. zapylanie roślin, regulacja ja-
kości powietrza, regulacja klimatu przez 
wychwytywanie dwutlenku węgla, źródło 
energii, źródło substancji leczniczych. Na-
ukowcy odnotowali, że w 14 z tych grup 
nastąpiło pogorszenie kondycji. Bez rady-
kalnych zmian przetrwanie gatunku ludz-
kiego staje pod znakiem zapytania.

CO MUSI SIĘ ZMIENIĆ

W opinii ekspertów ONZ człowiek niszczy 
podstawy własnej egzystencji. Jak najszybciej 
trzeba zmienić wzorce konsumpcji i wytwarza-
nia odpadów, edukować i dzielić się wiedzą, 
rozwijać nowe technologie. Potrzebna jest 
zmiana modelu i raport IPBES wskazuje głów-
ne kierunki zmian.

��  Musimy ograniczyć konsumpcję i grun-
townie zmienić nasz system produkcji 
żywności. Pilnie wprowadzić zmiany 
w diecie przez zwiększenie udziału pro-
duktów roślinnych i ograniczenie spożycia 
mięsa i przetworów mlecznych.

��  Kluczowym elementem walki o życie na 
Ziemi jest przeciwdziałanie zmianom klima-
tycznym powodowanym emisją gazów cie-
plarnianych. Szacuje się bowiem, że odsetek 
gatunków zagrożonych wyginięciem z same-
go tylko ocieplenia o 2°C wynosi 5 proc.

��  Musimy domagać się od polityki zmiany 
sposobu myślenia. Trzeba skończyć z po-
wtarzaniem pojęcia wzrost gospodarczy 
i przejść do zrównoważonego rozwoju. 
Ograniczyć działalności koncernów odpo-
wiedzialnych za rujnowanie przyrody.

��  Należy zmienić powszechnie panujące 
przekonanie o konieczności dobrego życia, 
które narzuciło wiele wzorów konsumpcji 
i powoduje zbyt duże wytwarzania odpa-
dów cywilizacyjnych. 

Autorzy zrzeszeni w IPBES liczą, że ich dzieło 
wywrze podobny efekt, jak raporty IPCC – Mię-
dzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych. 

��  Z raportu wynika, że kluczowe i bezprece-
densowe w ludzkiej historii jest ostatnie 
50 lat. W tym okresie liczba ludzi na Ziemi 
wzrosła o 105 proc. (od niecałych 4 mld 
do blisko 8 mld) i nadal rośnie, wolumen 
światowej gospodarki wzrósł czterokrot-
nie, a handel międzynarodowy dziesię-
ciokrotnie. Jednocześnie, tylko od 1992 r. 
o 100 proc. wzrosła liczba powierzchni zur- 
banizowanych. To oznacza, że stale rośnie 
presja na naturalne obszary.

��  To wszystko oznacza zwielokrotnienie za-
potrzebowania na żywność (rynek żywno-
ści potroił się od 1970 r.), surowce, energię, 
a w rezultacie też zwiększoną cywilizacyjną 
presję na środowisko. Człowiek przekształ-
cił 75 proc. powierzchni Ziemi, działalność 
ludzkiej aktywności odciska się na 66 proc. 
powierzchni oceanów, utraconych zostało 
85 proc. mokradeł, zmalało nieco tempo 
utraty lasów, ale i tak od 2000 r. wylesieniu 
uległy 32 mln hektarów lasów tropikalnych 
charakteryzujących się największą bioróż-
norodnością. Zagrożone są owady, których 
liczba w ostatnich 30 latach zmniejszyła się 
w Europie o 80 proc. Również koralowcom 
w oceanach grozi wyginięcie.

��  75 proc. naturalnego środowiska ziem-
skiego zostało „poważnie uszkodzone” 
poprzez ludzką działalność. Z 8 mln gatun-
ków zwierząt i roślin na Ziemi około milion 
jest zagrożony wyginięciem. 

 �  Od początku ubiegłego wieku (1900 r.) 
stwierdzana obecność gatunków rodzi-
mych w większości siedlisk lądowych 
spadła o 20 proc. Zagrożonych wyginię-
ciem jest aż 40 proc. gatunków płazów. 
Od XVI w. wyginęło co najmniej 680 ga-
tunków kręgowców, podczas gdy 9 proc. 
wszystkich ras udomowionych ssaków 
wykorzystywanych do produkcji żywności 
i rolnictwa wyginęło do 2016 r.

 �  Konsekwencją jest utrata różnorodności 
genetycznej, która umożliwia ekosyste-
mom dostosowywanie się do zagrożeń. 
Ziemia jałowieje – degradacja gleby do-
prowadziła do zmniejszenia produktywno-
ści przez 23 proc. ziemskiego terytorium. 
Według analiz specjalistów co roku do 
wód gruntowych, oceanów, rzek i jezior 
spływa około 400 mln ton metali ciężkich, 
rozpuszczalników i innych toksycznych 
ścieków przemysłowych. Do tego należy 
dodać olbrzymią ilość nawozów sztucz-
nych, które są głównymi sprawcami oce-
anicznych martwych stref.

��  Autorzy z IPBES porównali swoje modele 
z przyszłymi scenariuszami klimatycznymi 
IPCC, aby sprawdzić, w jaki sposób wzrost 

RAPORT ONZ: SZÓSTE WYMIERANIE
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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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2.06
FAMILY DAY
Coudenberg 
place des Palais, 1000 Bruxelles
www.coudenberg.com 

13 – 15.06
CARMINA BURANA
Opactwo Villers-la-Ville
www.villers.be

16.06
DOUDOU 2019
Mons
www.doudou.mons.be

16.06
FESTYN SZKOLNY
Szkoła PCK im. Jana Pawła II
av. Felix Marchal 50, 1030 Bruxelles
www.szkola.be 

17 – 24.06
ŚWIATOWY FESTIWAL FOLKLORU
Hall de Tertre  
7330 Saint-Ghislain
www.festifolk.be

20 – 23.06
ŚWIĘTO MUZYKI 2019
koncerty, Bruksela & Walonia
wstęp bezpłatny
www.fetedelamusique.be

20 – 29.06
BRUSSELS INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 
Bruxelles 
www.briff.be

21.06
JAZZ JETTE JUNE
www.jazzjettejune.be 

22 – 23.06
REKONSTRUKCJA  
BITWY POD WATERLOO
route du Lion 1815  
1410 Waterloo
www.waterloo1815.be   

22.06 – 8.09 
FESTIWAL RZEŹB Z PIASKU
Grand Plage, Ostenda
www.sable.be 

28 – 30.06 
FESTIWAL COULEUR CAFÉ 2019
square de l’Atomium, 1000 Bruxelles 
www.couleurcafe.be

26 & 28.06
OMMEGANG 2019
Grand-Place, 1000 Bruxelles
www.ommegang.be

1 – 7.07
TOUR DE FRANCE 
BRUSSELS GRAND DÉPART 
www.brusselsgranddepart.com

do 17.07
PLANETARIUM DLA DZIECI
Planetarium de l’Observatoire Royal  
de Belgique 
av. de Bouchout, 10, 1000  Bruxelles
www.planetarium.be

LE SORTILÈGE 2019
Trassersweg 347,  
1120 Neder-Over-Hembeek
www.sortilege.be

WYSTAWY
BRUEGEL 2019
450. rocznica śmierci artysty
www.visitflanders.com 

ARKHANE 
Autentyczny szkielet nowego  
gatunku dinozaura!
Muséum des Sciences Naturelles  
1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be

BRUEGEL. THE ORIGINALS 
Musées Royaux des Beaux-Arts  
de Belgique
www.fine-arts-museum.be 

COMPRENDRE LA BELGIQUE
musée BELvue
www.belvue.be

KALENDARZ 
IMPREZ



Brusseles44 Center
Boulevard du Jardin Botanique 44 Brussels

Bruksela 06.10.2019  
godzina 19:00

Passage 44
www.benka.be  
Tel 0 496 734 428  
bilety@benka.be

Bilety od 33€

Artistic Agency







Seniorzy,  

GAZETKA

czyli czas miłości i rozwodów
W Polsce popularność zdobył program „Sana-
torium miłości”, przedstawiający seniorów, któ-
rzy w czasie turnusu rehabilitacyjnego poznają 
się i zaprzyjaźniają (lub wręcz prze-
ciwnie), ale też mogą i chcą 
znaleźć miłość. Miłość 
osób starszych była 
do niedawna je-
śli nie tematem 
tabu, to dość 
w s t y d l i w i e 

poruszanym zagadnieniem. Zwłaszcza gdy 
chodziło o erotyczny aspekt więzi 
dwojga starszych ludzi. Ślub lub 
rozwód w wieku 60 czy 70 lat 

był uważany za coś 

niesłychanego, rodzaj ekstrawagancji. 
Dziś takich ślubów i rozwodów 

jest coraz więcej, więc 
społeczeństwo powoli 

przyzwyczaja się, że 
to nie tylko domena 
młodych osób.

ZNALEŹĆ 
MIŁOŚĆ

Wizerunek babć robiących na 
drutach i dziadków popijających 

herbatki ziołowe i czekających 
na koniec życia jest nieprawdziwy. Dziś 

seniorzy, na ile zdrowie i finanse pozwalają, 
biorą aktywny udział w życiu. Jeżdżą na wy-
cieczki, zapisują się na uniwersytety trzeciego 
wieku lub zajęcia dla seniorów, często jeszcze 
pracują, dorabiając do emerytury. Owszem, 
poświęcają czas wnukom i rodzinie, ale to nie 
wszystko. Jeśli stracili towarzysza życia, coraz 
częściej decydują się na wejście w nowy zwią-
zek. Wiekowi kawalerowie i panny z odzysku, 
prowadząc aktywne życie społeczne albo zapi-
sując się do klubu seniora lub na całkiem licz-
ne portale randkowe dla osób starszych, mogą 
poznać kogoś, kto stanie się partnerem na 
dalsze życie. Mężczyźni mają większą szansę 

znalezienia miło-
ści, a to dlatego, że 
statystycznie jest ich 
mniej, więc są bardziej po-
szukiwani. 

Dlaczego starsi ludzie szukają swojej drugiej 
połówki? Liczy się przyjemność bycia we dwo-
je, spędzania razem czasu i posiadania kogoś 
bliskiego, z kim można pójść do kina lub restau-
racji. Ale istotne jest też, że osoba ta pomoże 
w codziennych obowiązkach i uczyni je lżejszy-
mi. A może przede wszystkim liczy się to, że 
można z kimś porozmawiać i znaleźć zrozumie-
nie. Ważna jest też spójność zainteresowań.

SIWOWŁOSI NOWOŻEŃCY
Gdy znajdzie się osobę bliską sercu, znajomość 
bardzo często kończy się ślubem. W ubiegłym 
roku na ten poważny krok zdecydowało się 
w Polsce 6 tys. seniorów i 3,3 tys. seniorek. Dla-
czego starsi ludzie decydują się na małżeństwo? 
Są z pokolenia, które krzywo patrzyło na życie 

w konkubinacie. Mają bardziej tradycyjne po-
glądy, chcą mieć uregulowaną sytuację prawną 
i majątkową, czyli możliwość załatwiania spraw 
urzędowych i otrzymywania informacji o stanie 
zdrowia drugiej osoby. 

Zazwyczaj jest tak, że wdowcy szukają wdów, 
rozwiedzeni – rozwiedzionych, a stare panny 
wolą wdowców niż rozwodników czy starych ka-
walerów. Ci ostatni zaś preferują panny i wdowy. 
Co ciekawe, na ślub po 60. roku życia decydu-
je się trzy czwarte mężczyzn. Oni wybierają na 
żonę osobę w swoim wieku lub młodszą, zaś 
kobiety – przeważnie rówieśnika lub starszego 
wiekiem pana. Badania niezbicie pokazują, że 
małżeństwo dobre jest w każdym wieku, więc 
i na seniorów ma zbawienny wpływ w porówna-
niu z ich rówieśnikami stanu wolnego. Wpływa 
bowiem na długość życia, poprawia stan zdrowia 
i sprawia, że starsze osoby rzadziej korzystają 
z opieki szpitalnej. W przypadku wdowców zna-
lezienie drugiej żony jest wręcz ucieczką przed 
śmiercią. Według badań 70 proc. owdowiałych 
mężczyzn w starszym wieku odchodzi za żoną 
w ciągu roku. U kobiet statystyka nie jest tak 
tragiczna – mają w sobie więcej sił, by przetrwać 
trudne chwile i żyć dalej. 

48
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Miłość dojrzałych osób to już nie młodzień-
cze zauroczenie. Najważniejsze jest wpar-
cie i bliskość drugiej osoby. Starsi są bardziej 
wyrozumiali, mniej roszczeniowi w swoich ocze-
kiwaniach, pozytywnie nastawieni. Nie wstępu-
ją w związek małżeński z ciekawości, bo wiedzą, 
jak to jest być mężem czy żoną. W swoim za-
awansowanym wieku nie muszą już próbować 
sprostać schematom i wymogom stawianym 
przed ludźmi młodymi. 

TO NIEMOŻLIWE!
To zdanie częste w ustach dorosłych już dzieci 
wiekowych nowożeńców. Wydaje się niemoż-
liwe, że osoby 60- czy 70-letnie pragną miłości 
i bliskości, także erotycznej. Stereotyp babci 
i dziadka, którzy już przeżyli, co mieli przeżyć, 
i jedyną formą miłości dla nich dostępną ma być 
ta do dzieci i wnucząt, króluje jeszcze często. Ro-
dzina i znajomi nie dowierzają w szczere intencje 
potencjalnego narzeczonego lub narzeczonej. 
Rodzą się podejrzenia o usidlenie i omotanie oraz 
chęć przejęcia majątku. Chodzi o to, by dorobek 
życia nie przeszedł w inne ręce, by nie uszczuplić 
części przypadających na dotychczasowych spad-
kobierców. Uważa się ślub w tak zaawansowa-
nym wieku za niepotrzebne dziwactwo.

Z drugiej strony dorosłe dzieci nie zawsze mają 
chęć czy możliwość opieki nad coraz starszym 
i schorowanym rodzicem. Rzadko go odwiedza-
ją, zajęci pracą i obowiązkami, ale także przy-
jemnościami. A druga osoba przy boku ojca lub 
matki to towarzysz codzienności, który sprawia, 
że znika samotność, depresja, otępienie, a wra-
ca chęć do życia, wychodzenia do ludzi, pro-
wadzenia aktywniejszego stylu życia. A często 
i wesołość, szczęście i poczucie, że te lata, które 
jeszcze są dane, przeżyje się z kochaną osobą. 

Coraz częściej dorosłe dzieci starają się jednak 
ze zrozumieniem patrzeć na życiowe wybory 
rodzica. Wiele spraw spadkowych i majątko-
wych można załatwić korzystnie dla obu stron 
tuż po zawarciu przez seniorów małżeństwa, by 
zabezpieczyć prawo do godnego życia – w czym 
pomaga spisanie ważnych dokumentów, takich 
jak akt darowizny, intercyza, testament.

ROZWODY TAKŻE CZĘSTE
To może zaskakiwać, ale po 65. roku życia lub 
po 35 latach małżeństwa wiele osób decydu-
je się na rozwód. Wydawałoby się, że tyle lat 
spędzonych wspólnie jest już gwarancją po-
zostania ze sobą do grobowej deski. Ale nie. 
Statystki mówią coś zupełnie przeciwnego. 
Właśnie w tym wieku najczęściej dochodzi 
do rozstania. W Belgii ponad 10 proc. par po-
wyżej 60. roku życia decyduje się na rozwód. 
Dlaczego? Powodów jest kilka. Po pierwsze, 
wydłużyła się średnia długość życia – w Belgii 
wynosi 77 lat dla mężczyzn i 82 lata dla kobiet. 

Jeśli małżeństwo nie było zbyt szczęśliwe, to 
para lub jedno z partnerów nie chce spędzać 
kolejnych lat wspólnie. Zwłaszcza jeśli zdrowie 
dopisuje, a ma się dość kłótni, nudy, braku zro-
zumienia czy zdrady. Do tego dochodzi mniej 
skrupułów moralnych i mniejszy wpływ nauki 
Kościoła na społeczeństwo. Nasze czasy cechu-
ją się indywidualistycznym nastawieniem, chę-
cią przyjemnego życia i wykorzystania danego 
nam czasu jak najlepiej. Kobiety mają obecnie 
więcej praw i często nie są zależne materialnie 
od mężów, co pozwala im na podjęcie decy-
zji o odejściu. Rozwodników nie spotyka taki 
ostracyzm, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. 

EMERYTURA I ŚWIĘTA – 
CZAS KRYTYCZNY
Po drugie, bardzo wiele zmienia się w życiu 
małżonków, gdy dorosłe dzieci wyprowadzają 
się i zakładają swoje rodziny oraz kiedy mał-
żonkowie przechodzą na emeryturę. Wtedy 
zostają w domu tylko ze sobą. Mają dużo 
czasu, bo odchodzą obowiązki rodzicielskie 
i zawodowe. W poprzednim życiu – wypeł-
nionym pracą, zajmowaniem się dziećmi 
i domem – nie było zbyt dużo czasu tylko dla 
siebie. Teraz zaś jest go aż za dużo. W no-
wej sytuacji małżonkowie mogą zobaczyć się 
w nowym świetle, nie zawsze korzystnym. To, 
na co wcześniej nie zwracało się uwagi z braku 
czasu czy z powodu zmęczenia, widać w całej 
okazałości. Mogą nam się przestać podo-
bać pewne nawyki współmałżonka. Banalne 
przypadłości denerwują, drażnią, aż w końcu 
mogą urastać do rangi problemów, których 
nie potrafimy znieść. A wkrótce wcale nie 
chcemy – i wtedy rozwiązaniem wydaje się 
rozwód. Najczęściej stan irytacji pogłębia się 
w czasie Bożego Narodzenia. Małżonek jak co 
roku kupuje nam ten sam prezent, egoistycz-
nie w niczym nie pomaga, a że dzieje się to na 
oczach rodziny i znajomych, w końcu mamy 
dość. Statystycznie rzecz biorąc, jeden na trzy 
rozwody wśród osób po 50. roku życia zdarza 
się po sylwestrze. 

Po trzecie, na rozwód decydują się ci, którzy 
trwali w małżeństwie z osobą o autorytarnym 
charakterze, decydującą za nich o wielu co-
dziennych sprawach – od wyboru miejsca na 
wakacje po kupno mebli do salonu. Teraz chcą 
już żyć na własnych warunkach. Na rozwód 
częściej decydują się kobiety, bo mężczyźni 
o wiele gorzej znoszą przejście na emeryturę. 
Ich pokolenie pracę zawodową traktowało 
jako wyznacznik statusu, więc bez niej czują się 
niepotrzebni. Stają się marudni i humorzaści, 
co powoduje konflikty i może prowadzić do 
myśli o rozwodzie. Rozwódki bywają w gorszej 
sytuacji finansowej, bo zwykle zarabiały mniej 
niż mężowie i miały przerwy w zatrudnieniu 
związane z opieką nad dziećmi i domem. 

TRZECIA MŁODOŚĆ
Istnieje także i taka część starszych mężczyzn, 
którzy ok. 60. roku życia zaczynają czuć po-
trzebę drugiej czy nawet trzeciej młodości. 
Chcą udowodnić sobie i innym, że stać ich 
jeszcze na posiadanie nie tylko nowej i zdecy-
dowanie młodszej żony, ale i dziecka. Często 
to ci, którzy zajmowali kierownicze stanowi-
ska i są bardzo dobrze sytuowani. Nie mają 
chęci starzenia się u boku swej żony – rów-
nolatki, która staje się balastem. Czują się na 
tyle silni i młodzi duchem, by wziąć na siebie 
po raz kolejny obowiązki nie tylko męża, ale 
i ojca całkiem małych dzieci. Rozpoczynają 
więc nowe, bardziej ekscytujące życie. 

Także dobrze sytuowane kobiety potrafią zwią-
zać się z młodszym partnerem czy szukać wra-
żeń w czasie egzotycznych wakacji. Dotyczy 
to jednak dość nielicznej i zazwyczaj bogatej 
grupy kobiet 60+. Oczywiście są i tacy seniorzy 
– panie i panowie – którzy traktują pobyt w sa-
natorium lub wieczorne dansingi jako okazje 
do przeżycia niezobowiązującego flirtu czy 
romansu. Przedstawiciele tej grupy wiekowej 
także mają potrzeby seksualne, które zaspa-
kajają poprzez przygodne związki. Chęć za-
istnienia jako kobieta i mężczyzna połączona 
z niechęcią do stałych związków lub skorzysta-
niem z nadarzającej się okazji i ostatniego być 
może w życiu romansu – to sprawia, że niektó-
rzy seniorzy korzystają z życia, nie patrząc na 
konsekwencje. Jest to być może też sposób na 
zapomnienie o ograniczeniach wynikających 
ze starzenia się, mniejszej sprawności i coraz 
częstszych i poważniejszych chorób.

Banałem jest zdanie, że każdy chce być kochany 
i że miłość swego życia można znaleźć w każdym 
wieku. A jednak jest prawdziwe. Tak jak i to, że 
trzeba umieć się dobrać i pielęgnować miłość, 
a przy tym mieć też trochę szczęścia, by w jesie-
ni życia nie obawiać się rozwodu, ale świętować 
kolejne rocznice ślubu.

Sylwia Maj
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA CM 

Wolontariat w Belgii 
– satysfakcja i inne korzyści
Wolontariat to czynienie dobra innym zupełnie gratis. W zamian – 
satysfakcja. Ale nie tylko.

Wbrew pozorom wolontariat to nie tylko praca za darmo. Owszem, 
założeniem usług wolontariackich jest to, że nie pobiera się za nie 
opłat. Tego typu zajęcie ma jednak dużo do zaoferowania. Chrze-
ścijański Fundusz Zdrowia od wielu lat wspiera wolontariuszy. Co 
warte podkreślenia, obecnie można zostać wolontariuszem CM 
i skierować swoją pomoc do zamieszkujących Belgię Polaków.

Poświęć zatem czas komuś, kto będzie ci wdzięczny za kilka chwil 
uwagi. Zaopiekuj się osobą starszą. Wystarczy niewiele – kilka go-
dzin w tygodniu, wspólna kawa, może krótki spacer, rozmowa, obec-
ność. CM nie wymaga od swoich wolontariuszy żadnych specjalnych 
umiejętności. Wystarczy być zainteresowanym drugim człowiekiem, 
mieć odrobinę cierpliwości i czas. Jako wolontariusz CM możesz rów-
nież opiekować się osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi dzie-
ćmi. W ramach działań wolontariuszy przewidziany jest zwrot kosz-
tów.

Wolontariat to poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz małe, 
lecz wymierne korzyści. Może rozwijać osobowość, pozwala doświa-
dczać nowych przeżyć, buduje poczucie wspólnoty między ludźmi 
i pozwala się lepiej poznać. Warto?

Poszukujemy polskojęzycznych wolontariuszy! 

Opieka nad osobami przewlekle chorymi, star-
szymi lub niepełnosprawnymi:
• zakres czasowy: w ciągu dnia, wieczorem i/lub w nocy, zarówno 

w tygodniu, jak i w weekendy; 
• zakres obowiązków: rozmowa, spacer, pomoc podczas wizyt 

w toalecie, podgrzanie posiłku, pomoc w jedzeniu.

Opieka nad chorymi dziećmi: 
• zakres czasowy: w ciągu dnia, wieczorem i/lub w nocy, zarówno 

w tygodniu, jak i w weekendy; 
• zakres obowiązków: rozmowa, zabawa, wspólna lektura, spacer, po-

moc podczas wizyt w toalecie, podgrzanie posiłku, pomoc w jedzeniu.

Pomoc administracyjna:
• zakres czasowy: w ciągu dnia, wieczorem, zarówno w tygodniu, 

jak i w weekendy; 

• zakres obowiązków: segregowanie korespondencji, podstawowa 
komunikacja z urzędami lub dostawcami mediów, podstawowa po-
moc w obsłudze domowego oprogramowania (Microsoft, poczta 
elektroniczna).

Kierowca – wolontariusz:
• zakres czasowy: w ciągu dnia, wieczorem, ewentualnie w nocy, 

zarówno w tygodniu, jak i w weekendy;
• zakres obowiązków: zawiezienie do lekarza lub szpitala i odwie-

zienie do domu.

Aby zostać wolontariuszem, nie potrzeba żadnych specjalnych umie-
jętności ani doświadczenia. Zależy nam na osobach o pozytywnym 
nastawieniu do innych oraz gotowych do współpracy na zasadach wo-
lontariatu (przewidziany zwrot kosztów, ubezpieczenie w trakcie pracy). 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji nt ubezpieczenia 
zdrowotnego w CM skontak-
tuj się z konsultantem.
Maciej Hilarowicz, Polski 
Konsultant, 0473 52 05 55, 
Maciej.Hilarowicz@cm.be
Informacje w języku polskim 
na stronie www.cm.be/inter-
national-website
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Prostokątny panel informacyjny umieszczo-
no przy Avenue Broqueville 98 w dzielnicy 
Woluwe-Saint-Lambert. To pod tym bruk-
selskim adresem mieszkał Geremek pod-
czas swej pracy w Parlamencie Europejskim 
w latach 2004–2008.

Na tablicy po francusku i po niderlandzku 
opisana została sylwetka Polaka. Zamiesz-
czono też zdjęcia z ważnych momentów 

jego kariery, jak np. z chwili podpisania 
dokumentów akcesyjnych Polski do NATO 
w obecności amerykańskiej sekretarz stanu 
Madeleine Albright. Są też zdjęcia Geremka 
przemawiającego na wiecu Solidarności, jak 
również z Lechem Wałęsą. 

Z inicjatywą uhonorowania Bronisława Ge-
remka do władz dzielnicy zwrócili się Pola-
cy z Brukseli. W uroczystości wzięło udział 
około 150 osób, a wśród nich ambasador 
Polski w Królestwie Belgii Artur Orzechow-
ski, unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska 
oraz przewodnicząca zarządu fundacji im. 
Geremka Jolanta Kurska, a także przedsta-
wiciele władz dzielnicy wraz z burmistrzem 
Olivierem Maingain.

Bronisław Geremek był działaczem opozycji 
demokratycznej, w 1989 r. brał udział w roz-
mowach plenarnych w czasie obrad Okrągłe-
go Stołu; był posłem, ministrem spraw zagra-
nicznych, europosłem, liderem Unii Wolności. 
Zginął 13 lipca 2008 r. w wypadku drogowym 
w Lubieniu (woj. wielkopolskie) w drodze na 
ostatnie przedwakacyjne posiedzenie komisji 
w Parlamencie Europejskim. Profesor spoczy-
wa w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach.

30 kwietnia br., w obecności przedstawi-
cieli Polonii, uroczyście odsłonięto w Brukseli 
tablicę pamiątkową poświęconą byłemu sze-
fowi polskiej dyplomacji i działaczowi opozy-
cji demokratycznej Bronisławowi Geremkowi. 



GAZETKA   57



58 GAZETKA

Polska Biblioteka w Leuven już od dwóch lat 
popularyzuje czytelnictwo jako formę ko-
munikacji kulturalnej opartej na treściach 
przekazywanych przez książkę i czasopisma. 
Jak każda biblioteka, pełni przede wszystkim 
funkcję centrum informacji, ale jest też miej-
scem spotkań literackich, będąc jednocześnie 
biblioteką szkolną oraz platformą samo-
doskonalenia. Polska Biblioteka w Leuven, 
prowadzona przez wolontariuszy, miłośni-
ków książek, zaprasza wszystkich czytających 
polskojęzyczną literaturę do zapoznania się 
z ciekawym i bogatym księgozbiorem skła-
dającym się zarówno z klasyki polskiej, jak 
i z nowości literackich. 

Choć świat wokół nas zmienia się nieuchron-
nie, a wraz z nim zmienia się także potrzeba 
sięgania po książkę, nasi czytelnicy zgadzają 
się z Marią Dąbrowską, że książka i możliwość 
czytania to jedne z największych cudów na-
szej cywilizacji. Dzięki umiejętności czytania 
komunikujemy się i wymieniamy potrzebne 
informacje, a sam proces czytania to ciągłe 
doskonalenie myślowe i rozwój indywidualny 
czytelników, postępujący równorzędnie z ich 
rozwojem biologicznym i intelektualnym. 

Polska Biblioteka w Leuven istnieje, aby prze-
konać szczególnie młodych ludzi, że czytanie 
książek jest świetnym sposobem spędzania 
wolnego czasu i doskonałą alternatywą dla 
ich typowych zajęć. Czytanie bowiem nie tylko 
rozwija wyobraźnię i wrażliwość oraz pozwala 
budować warsztat językowy, a więc może uła-
twiać komunikację, ale też daje radość, ukoje-
nie, a czasami nawet może być swoistą terapią 
czy też przynieść katharsis. Pomimo wyraźne-
go spadku poziomu czytelnictwa dzieci i mło-
dzieży należy bezustannie podkreślać zalety 
książek, dzięki którym poszerzamy wiedzę 
o świecie, uczymy się odróżniać dobro od zła, 
kształtujemy charakter. Dlatego dobra książka 
jest na wagę złota.

Akcje promujące czytelnictwo po polsku za 
granicą organizowane przez Polską Bibliote-
kę w Leuven są różnorodne i skierowane do 
wszystkich grup wiekowych. Niektóre z nich są 
kontynuacją wcześniej już podjętych działań, 
inne będą miały premierę w tym roku. Cen-
trum Kultury i Języka Polskiego Daskalia, które 
sprawuje pieczę nad projektem Polska Biblio-

nictwo, ułatwia poprawne pisanie, a przede 
wszystkim daje kontakty z bogactwem do-
świadczeń niemożliwych do zdobycia samemu 
oraz wzmacnia więzi między dorosłymi a dzieć-
mi. Ponadto zapobiega uzależnieniu się od te-
lewizji i komputera, wyrabiając nawyk czytania 
na całe życie. 

Nie możemy jednak zmusić dziecka do kontak-
tu z książką wbrew jego zamiłowaniom i po-
trzebom. Należy pamiętać, że dorośli zwracają 
uwagę na walory wychowawcze literatury, 
a dla dziecka powodem skłaniającym do czy-
tania będzie zainteresowanie, które budzi lite-
ratura, oraz przyjemność, jaką z niej czerpie. 
Dlatego rola książki w dzisiejszym świecie jest 
wciąż niepodważalna.

Lubić czytanie – to znaczy godziny nudów, 
które człowiek miewa w życiu,  

zmieniać na godziny radości.
Monteskiusz

Polska Biblioteka w Leuven

Wipstraat 2A, 3010 Kessel-Lo

www.daskalia.eu

teka w Leuven, jest zaangażowane w cykl spo-
tkań pt. DASKALIA CZYTA DZIECIOM (w okre-
sie jesienno-zimowym), ponadto organizuje 
cykliczne Spotkania Literackie. W bieżącym 
roku Biblioteka Polska po raz pierwszy weźmie 
udział w innych przedsięwzięciach, m.in. w Ty-
godniu Biblioteki, Nocy Biblioteki oraz Naro-
dowym Czytaniu. 

Skoro jednym z podstawowych kierunków 
realizacji polityki oświatowej jest rozwijanie 
kompetencji czytelniczych wśród dzieci i mło-
dzieży, a przy tym powszechnie wiadomo, 
że szkoła bez biblioteki jest jak twierdza bez 
zbrojowni, to nauczyciele Polskiej Szkoły im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Sto-
warzyszeniu Daskalia podejmują również roz-
maite działania pozwalające na rozwijanie za-
miłowań czytelniczych uczniów, którym chcą 
tym samym uświadomić, że czytanie książek 
jest cool. Na zajęciach konsekwentnie powra-
ca temat książek, omawiane są ciekawe lektu-
ry szkolne, przeprowadzane są również lekcje 
biblioteczne, a wszystko po to, aby pokazać, 
jak modnie jest czytać.

Powszechnie wiadomo, jak ważne jest, aby za-
dbać o kontakt z książką od najwcześniejszych 
lat. Wiele mówi się o roli głośnego czytania 
dzieciom, którego celem jest rozbudzenie róż-
norodnych zainteresowań oraz sprawienie, by 
czytanie stało się przyjemnością. Zalety moż-
na by wymieniać bez końca. Głośne czytanie 
uczy dzieci myślenia, rozwija ich wyobraźnię, 
ułatwia samodzielne czytanie, wzbogaca słow-

Polska Biblioteka  
w Leuven Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, 

zapraszający każdego w progi. 
Wejdź, gościu, i stań się przyjacielem.

Jan Wiktor
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Każdy z nas słyszał zapewne wiele porad 
dotyczących tego, jaka aktywność i jak wy-
konywana najbardziej pomaga spalić tkan-
kę tłuszczową, wyrzeźbić ciało czy poprawić 
kondycję. Prawda jest jednak taka, że aby 
wysiłek fizyczny wpłynął korzystnie na zdro-
wie i kondycję, musi być optymalnie do-
brany. Czas, intensywność i rodzaj ćwiczeń 
trzeba dostosować do indywidualnych pre-
ferencji, wieku, wydolności oraz możliwości 
czasowych i finansowych. Nie rzucajmy się 
więc od razu na głęboką wodę; zwiększaj-
my długość treningów i ich intensywność 
stopniowo. Lepiej zacząć od 20 min co drugi 
dzień, niż spędzić 3h w siłowni raz w tygo-
dniu! Wybierajmy aktywności, które lubimy. 
Każdy dodatkowy ruch będzie działał na na-

szą korzyść. Niech to będzie długi spacer, 
rower czy gimnastyka w domu. Nawet jeśli 
cały dzień pracujemy fizycznie, nasz orga-
nizm potrzebuje innych bodźców, innego 
rodzaju ruchu. Nie zapominajmy o zajęciach 
na basenie – są bardzo korzystne.  

 

Warto wiedzieć, że nasza wydolność fizycz-
na ma rytm dobowy, tygodniowy i roczny. 
Zgodnie z rytmem dobowym gotowość do 
pracy wzrasta od 6.00 do 9.00 rano, na-
stępnie lekko spada, a około 13.30 spada 
właściwie do zera. Aktywuje się po 15.00, 
aby o 18.00 osiągnąć poziom maksymalny. 
Po 22.00 następuje tendencja spadkowa. 
Najniższą gotowość do aktywności fizycz-
nej wykazujemy między 3.00 i 4,00 w nocy, 
natomiast najwyższą między 8.00 i 9.00 oraz 
18.00 i 19.00. Jeśli chodzi o rytm tygodniowy, 
cechuje się on najniższą gotowością do ak-
tywności, jak łatwo się domyślić, w ponie-
działki, natomiast najwyższą w środy. Rytm 
roczny z kolei wiąże się z najniższą goto-
wością w czerwcu i lipcu. Oczywiście nie 
należy zapominać, że każdy z nas jest inny 
i indywidualne preferencje mogą odbiegać 
mniej lub bardziej od schematu. Warto jed-
nak zdać sobie sprawę z istnienia takiego 
rytmu i uwzględniać tę wiedzę w planowa-
niu aktywności fizycznej, wybierając nie 
tylko odpowiedni dla siebie jej rodzaj, ale 
również właściwą porę.

 

W internecie znajdziemy wiele ofert obie-
cujących szybkie chudnięcie bez koniecz-
ności zwiększania aktywności fizycznej. 
Niektórzy reklamują swoje specyfiki, za-
pewniając, że cel da się osiągnąć nawet 
„bez wychodzenia z łóżka”. Zanim jednak 
damy się skusić na takie fantastyczne roz-
wiązania, warto poznać kilka faktów. 
Aktywność fizyczna korzystnie wpływa na 
wszystkie układy organizmu, zwłaszcza 
układ krążenia, oddechowy i nerwowy. 
Poprawia odporność organizmu. Zaobser-
wowano, iż niewystarczająca aktywność 
fizyczna powoduje zmniejszenie ilości krwi 
i zmniejszenie liczby czerwonych krwinek. 
To powoduje zmniejszenie ilości tlenu w or-
ganizmie, a co za tym idzie, zmniejszenie 

jego wydolności, upośledzenie funkcjono-
wania oraz zwiększenie podatności na cho-
roby. U osób aktywnych fizycznie wzrasta 
masa tkanki kostnej i stopień jej mineraliza-
cji, co jest bardzo ważne z punku widzenia 
zapobiegania osteoporozie. Zmniejsza się 
ciśnienie krwi i ryzyko rozwoju cukrzycy typ 
2, poprawia się stan mięśni, kości i stawów.
Z doświadczenia wiem, że redukcja masy 
ciała tylko poprzez stosowanie odpowied-
niej diety jest trudna do osiągnięcia i utrzy-
mania w dłuższej perspektywie. Dopiero po-
łączenie diety z systematyczną aktywnością 
fizyczną zwiększa szanse na skuteczne chud-
nięcie i utrzymanie pożądanej masy ciała na 
całe życie. Poprzez dodatkowy ruch zwięk-
szamy aktywność metaboliczną masy mię-
śniowej, poprawiamy wrażliwość komórek 
na insulinę i ułatwiamy spalanie tłuszczów 
zgromadzonych w nadmiarze w organizmie.

 

Dotychczasowe badania dotyczące zdrowia 
psychicznego pokazują korzystny wpływ 
umiarkowanego, regularnego wysiłku fi-
zycznego na samopoczucie. W czasie trwa-
nia aktywności fizycznej rozładowywane są 
nadmierne obciążenia psychoemocjonalne, 
zmniejsza się poziom lęku. Obserwuje się 
poprawę snu i łatwiejsze zasypianie, o ile 
oczywiście nie podejmujemy aktywności 
fizycznej zbyt późno wieczorem (podwyż-
szone tętno obserwuje się nawet do 3h po 
wysiłku). U osób, które poddają się systema-
tycznemu treningowi, obserwuje się wyższe 
poczucie własnej wartości; deklarują też one 
wyższy stopień zadowolenia z życia.
W swojej pracy najczęściej spotykam się ze 
stwierdzeniem ze strony klientów, że nie 
mają siły ani czasu na dodatkową aktyw-
ność fizyczną. Zachęcam więc do myślenia 
o niej jak o myciu zębów. Niech będzie naszą 
codziennością, niech wejdzie nam w nawyk. 
Nie zadajemy sobie przecież codziennie py-
tania, czy chce nam się myć zęby. Po prostu 
to robimy każdego dnia, bo wiemy, że to 
jest dla nas dobre. Tak samo z aktywnością 
fizyczną – poprawia kondycję, sprawność, 
samopoczucie, daje lepszy sen, obniża stres, 
pomaga utrzymać odpowiednią masę ciała. 
Żadna tabletka nam tego nie zapewni. 

Marta Darska 

Nikogo obecnie nie należy specjalnie 
przekonywać, że stan naszego zdrowia 
zależy od stylu życia, a na styl życia skła-
da się nie tylko sposób odżywania, jakość 
snu i podejście do używek, ale również 
aktywność ruchowa. W świetle współ-
czesnych wyników badań nie ma żadnych 
wątpliwości, że aktywność fizyczna ma 
korzystny wpływ na zdrowie i że w dłuż-
szej perspektywie nie da się utrzymać 
dobrego stanu zdrowia bez regularnych 
ćwiczeń. Nawet jeśli uznamy, że aktyw-
ność fizyczna stała się swoistą „modą”, 
można z całym przekonaniem stwier-
dzić, że ta moda działa na naszą korzyść 
i jest trendem wartym naśladowania.
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WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101 - Straż pożarna i pogotowie: 100 
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000  
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26  
Dyżur lekarzy: 02 479 18 18 lub 02 513 02 02 
Taxi Verts 02 349 49 49, Taxi Bleus 02 268 00 00
AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81, +32 (0)2 739 01 01
Fax +32 (0)2 736 18 81 www.bruksela.msz.gov.pl
WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W  
BRUKSELI Rue des Francs 28 – 1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:  
http://www.e-konsulat.gov.pl/
Tel. +32 (0)2 739 01 21 , Fax +32 (0)2 736 44 59  
www.bruksela.msz.gov.pl
Tel. dyżurny +32 (0) 492 727 405  
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie w sprawach 
pilnych takich jak nagłe zgony, wypadki, 
zagrożenia życia.
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI 
AMBASADY RP W BRUKSELI
Avenue de l’Horizon,18  - 1150 Bruxelles
tel. 02 771 67 54, fax. 02 771 18 39,
brussels@trade.gov.pl, 
www.brussels.trade.gov.pl
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY IM.J.
LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI     
Bd. de la Woluwe, 22-24, 1150 Bruxelles. 
Tel/fax: 02 772 35 80, 
sekretariat.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl 

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  
IM. JANA PAWŁA II PRZY AMBASADZIE RP W 
BRUKSELI Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles,  
tel: 0473 74 38 54, sekretariat@szkolapmk.pl,  
www.szkolapmk.pl
POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI 
Zajęcia odbywają się: 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
Zajęcia odbywają się: Freinetschool De Spiegel,
Zwijnaardsesteenweg 250, 9000 Gent
tel: (+32)484 691 801
info@edugandawa.be lub edugandawa@gmail.
com, www.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
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 Zwolnienie ze składek
1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwolnień 
z opłacania składek na ubezpieczanie społeczne. Jeżeli przedsiębiorca 
znajduje się czasowo w trudnej sytuacji fi nansowej, która nie pozwala 
mu na uregulowanie należnych składek, może zwrócić się za pośred-
nictwem swojej kasy do INASTI (Ins� tut na� onal d’assurances sociales 
pour travailleurs indépendants).

 Z jakich składek można zostać zwolnionym?
Wniosek o zwolnienie ze składek dotyczy jedynie składek prowizorycz-
nych (więcej: „Gazetka” z kwietnia br., str. 72, „Coti sati ons sociales, 
czyli składki na ubezpieczenia społeczne i konsekwencje związane z za-
ległościami w ich opłacaniu, cz. I”).

 Na jakiej podstawie INASTI podejmuje decyzję 
o przyznaniu zwolnienia?
Aby rozstrzygnąć, czy osoba prowadząca działalność znajduje się cza-
sowo w sytuacji uniemożliwiającej płacenie składek prowizorycznych, 
INASTI bierze pod uwagę dochody oraz koszty ich uzyskania, a także 
inne nadzwyczajne okoliczności uzasadniające złożenie takiego wniosku.

WAŻNE: Wniosek o zwolnienie zostanie automatycznie odrzucony, 
jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie złożyła uprzednio 
wniosku o zmniejszenie składek prowizorycznych. Przykład: składka 
prowizoryczna naliczona za pierwszy kwartał 2019 r. została obliczona 
na 2007,27 euro, ponieważ dochody pana Waldemara w 2016 r. prze-
kraczały kwotę 28 tys. euro. Niestety z powodu wypadku przy pracy i ko-
nieczności rehabilitacji pan Waldemar z pewnością nie uzyska w 2019 r. 
równorzędnych dochodów. W związku z tym w pierwszej kolejności musi 
zwrócić się do swojej kasy o obniżenie składek prowizorycznych. Jeśli 
mimo to nie będzie w stanie ich opłacić, dopiero wtedy będzie mógł 
wystąpić z wnioskiem do INASTI o całkowite zwolnienie z ich płacenia.

Jeżeli INASTI odmówi zwolnienia z płacenia składek prowizorycznych, ist-
nieje możliwość odwołania się od tej decyzji do tzw. Komisji odwoław-
czej (Commission de recours). Jeżeli Komisja nie przychyli się do wniosku, 
ostatnim etapem jest odwołanie się do sądu pracy, które należy złożyć 
w ciągu 2 miesięcy od wydania decyzji przez Komisję odwoławczą.

 Zaległości w płaceniu składek przez wspólnika (associé acti f)
Spółka jest solidarnie odpowiedzialna za opłacanie składek przez 
wspólników bez względu na ilość posiadanych udziałów, a jednocześnie 

każdy z udziałowców jest odpowiedzialny solidarnie za coroczne skład-
ki płacone przez samą spółkę. (Temat ten zostanie szerzej omówiony 
w najbliższym numerze „Gazetki”). 

 Egzekucja zaległych składek
Kasy mają obowiązek odzyskiwania zaległych składek, jednak art. 46 AR 
z 19 grudnia 1967 r. stanowi, że przed wszczęciem procedury egze-
kucyjnej dłużnik musi zostać poinformowany listem poleconym o su-
mie zaległości oraz tym, że przysługuje mu prawo do złożenia wniosku 
(w ciągu 1 miesiąca od wysłania tego listu) o rozłożenie długu na raty. 
Jest to tak naprawdę ostatni etap „polubowny”, ponieważ następnym 
krokiem podejmowanym przez kasy jest postępowanie komornicze. Na-
leży tu przypomnieć, że kasy ubezpieczeniowe nie potrzebują żadnych 
wyroków sądowych, aby rozpocząć egzekucję komorniczą, ponieważ 
nakaz płatniczy, który wysyłają, sam w sobie stanowi tytuł wykonawczy 
równoważny z wyrokiem sądowym skazującym na zapłatę sumy dłuż-
nej. Nakaz płatniczy (contrainte) jest dostarczany dłużnikowi osobiście 
przez komornika. 

 Tryb odwoławczy
Jeżeli dłużnik nie zgadza się z treścią nakazu co do zawartych w nim nie-
zapłaconych kwot, to istnieje możliwość odwołania się do sądu pracy. 
Złożone odwołanie musi koniecznie zostać umotywowane, ponieważ 
w przeciwnym wypadku sąd w ogóle go nie rozpatrzy. Odwołanie takie 
może zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od 
otrzymania nakazu płatniczego. Złożenie takiego odwołania zawiesza 
prowadzenie egzekucji przez komornika do czasu wydania decyzji przez 
sąd. Wszelkie koszty związane z wniesieniem odwołania spoczywają na 
dłużniku, co w przypadku negatywnej dla dłużnika decyzji spowoduje 
powiększenie jego zadłużenia o koszty proceduralne.

 Przedawnienie zaległości składkowych
Zaległości składkowe przedawniają się co do zasady po 5 latach, rozpo-
czynając od 1 stycznia roku, który następuje po roku, za który składki 
zostały naliczone. W przypadku regularyzacji bieg przedawnienia roz-
poczyna się 1 stycznia roku, który następuje po roku, w którym infor-
macja o regularyzacji została doręczona. 

Przykład 1: Składka za drugi kwartał 2015 r. Bieg przedawnienia roz-
poczyna się 1 stycznia 2016 r., więc składka ulegnie przedawnieniu 
1 stycznia 2021 r.

Przykład 2: Dopłata regularyzacyjna za rok 2015 zostaje doręczona 
w 2017 r. Bieg przedawnienia rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r., więc 
dopłata ta ulegnie przedawnieniu 1 stycznia 2023 r. 

Bieg przedawnienia zostaje przerwany przez: 
• list polecony wysłany przez kasę,
• dokonanie zajęcia przez komornika,
• doręczenie nakazu płatniczego,
• uznanie długu.

WAŻNE: Jeśli składki były nieopłacone, a roszczenie o ich zapłatę 
uległo przedawnieniu, to dana osoba jest w tym okresie pozbawio-
na zabezpieczenia społecznego, co oznacza, że okres ten wpłynie na 
zmniejszenie emerytury. 

Agnieszka Sita
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Wiele osób przebywających na emigracji spotyka się z trudnościami 
relacyjnymi we własnym domu. Często pozostają z tym problemem 
same, ponieważ nie wiedzą, czy w ogóle powinny o tym rozmawiać 
z innymi. Nie są pewne, czy faktycznie mają problem, czy może wy-
olbrzymiają sprawę. Nie wiedzą, do kogo można się zwrócić, nie 
znając w wystarczającym stopniu języka. Przede wszystkim jednak 
zastanawiają się, co będzie dalej, kiedy już komuś o swoich trud-
nościach powiedzą, i czy nie będą odpowiedzialne wobec dzieci za 
tzw. rozpad rodziny.

Te oraz wiele innych kwes� i spróbujemy wyjaśnić w czasie czerwco-
wych warsztatów, podczas których zdefi niujemy, czym jest konfl ikt 
jako pewnego rodzaju naturalna forma sporu między dwojgiem 
równorzędnych osób, a czym dla odmiany jest przemoc i jak się ona 
objawia. Zastanowimy się wraz z uczestnikami, którędy przebiega 
cienka linia oddzielająca konfl ikt w rodzinie od przemocy, która jest 
przestępstwem w myśl kodeksu karnego. Będziemy mówić także 
o tym, dlaczego nie można nigdy stosować określania „usprawiedli-
wiona przemoc” ani twierdzić, że ktoś ją „sprowokował”.

Dokładnie przyjrzymy się kwestii związanej z tym, że dla dzieci 
z takich rodzin to, czy to „tylko” kryzys, czy już przemoc, nie ma 
żadnego znaczenia; już sam konfl ikt i tak ma w sobie bardzo dużo 
agresji. Jeśli dziecko słyszy krzyki i groźby pod adresem drugiego 
rodzica, to przyjmuje to dosłownie; w efekcie rozpada się jego bez-
pieczny świat. Taki wzorzec relacji międzyludzkich dziecko przenosi 
na życie społeczne i wszystkich ludzi uznaje za zagrożenie. Pojawia 
się tutaj również pytanie, jak to dziecko będzie postępować, kie-
dy dorośnie, i czy na pewno nie będzie powtarzać poznanych już 
wcześniej błędnych wzorców. Właśnie z tego powodu wyjaśnimy, 
dlaczego warto mówić o przemocy wewnątrz całej rodziny, a nie 
tylko o przemocy między partnerami. 

Opowiemy także o prawach przysługujących pokrzywdzonemu 
oraz o poszczególnych etapach postępowania sądowego mającego 
na celu zarówno ukaranie sprawcy, jak i naprawę szkody osobie 
pokrzywdzonej. 

Dowiedzą się także państwo, co robić w sytuacji, gdy jest się świadkiem 
przemocowych zachowań lub „słyszy się je przez ścianę”. Czy warto 
i powinno się „mieszać” w cudze życie i jakie są tego konsekwencje?

Spotkanie organizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum 
„PORADA” w Brukseli oraz przez Pracownię Profi laktyki i Pomocy 
Psychologicznej pod patronatem Wydziału Konsularnego Ambasady 
RP w Brukseli. Po spotkaniu będą państwo mieli okazję i czas na 
zadawanie pytań oraz na wspólną dyskusję. Ofi cjalne ogłoszenie 
i sposób rejestracji na wydarzenie znajdą państwo na plakacie obok 
lub na stronie internetowej Konsulatu.

Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Sita

14 czerwca o godzinie 18.00 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na spotkanie poświęcone sytuacjom 
kryzysowym w rodzinie, które odbędzie się 
w Wydziale Konsularnym Ambasady RP 
w Brukseli przy rue des Francs 28. 



PROBLEMY  W
RODZINIE

Ą
Wykład w Wydziale

Konsularnym 
Ambasady RP w

Brukseli
Rue des Francs 28

1040 Bruksela

Interdyscyplinarne
Centrum "PORADA" 
Pracownia
Profilaktyki i
Pomocy
Psychologicznej 14 czerwca 2019 r., godz. 18.00

Chcesz wiedzieć czy to jeszcze konflikt
a może to już przemoc?

Jak odróżnić konflikt od przemocy?
Gdzie szukać pomocy?
Jakie kroki prawne możesz podjąć?

Po spotkaniu zapraszamy do dyskusji

serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie
poświęcone trudnym sytuacjom w rodzinie.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, którędy
przebiega cienka linia, która oddziela konflikt od

przemocy w związku. Przemocy nie tylko tej
fizycznej ale przede wszystkim tej psychicznej i

ekonomicznej.

rejestracja uczestników 
do 12.06.2019

terapia.pb@gmail.com  
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PRAWO

Historie, w których małżonek dowiaduje się o długach współmałżonka 
dopiero w chwili odebrania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, nie 
należą do rzadkich. Pojawia się wtedy pytanie, czy komornik w ramach 
egzekucji może zająć rzeczy, które należą również do żony lub męża 
nie będących dłużnikiem. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy 
najpierw zastanowić się, czym jest małżeńska wspólność majątkowa 
i jakie przedmioty obejmuje.

Zgodnie z art. 31 polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
(k.r.o.), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami 
z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmu-
jąca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje 
małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmio-
ty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku 
osobistego każdego z małżonków. Oznacza to, że od chwili zawarcia 
małżeństwa nabyte przez małżonków przedmioty majątkowe stają się ich 
współwłasnością. Nie ma znaczenia, czy w momencie np. zakupu sa-
mochodu obecni byli oboje małżonkowie, czy tylko jeden z nich – sa-
mochód staje się ich wspólną własnością. 

Wyjątki od powyższej zasady znajdują się w art. 33 k.r.o. Przedmioty wy-
mienione w tym artykule należą do majątku osobistego każdego z mał-
żonków, wobec czego egzekucja z nich za długi małżonka jest bezwzględ-
nie wykluczona. Wymienia się wśród nich m.in. przedmioty majątkowe 
nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe 
nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca 
lub darczyńca inaczej postanowił, przedmioty majątkowe służące wyłącz-
nie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, przedmio-
ty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie 
rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działal-
ności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane 
z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

Sytuacja komplikuje się, gdy małżonek zaciągnie zobowiązanie w czasie 
trwania wspólności majątkowej i nie wywiąże się z ciążących na nim 
obowiązków, takich jak terminowa zapłata.

Przykład: Małżeństwo mieszkało w Polsce. Mąż, chcąc zapewnić rodzinie 
życie na wysokim poziomie, zaciągał kredyty i pożyczki w celu kupna 
drogich sprzętów RTV, luksusowych mebli i samochodu. Żonie mówił, 

że pieniądze te pochodzą z jego zarobków. Po pewnym czasie stał się 
niewypłacalny i aby spłacić jedną pożyczkę, musiał zaciągnąć drugą. 
Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji, postanowił przeprowadzić się do 
Belgii, by podjąć lepiej płatną pracę. W Polsce zostawił żonę z dziećmi. 
W ramach wszczętej przez wierzyciela egzekucji komornik zajął samo-
chód, którego współwłaścicielką i jedyną użytkowniczką była żona. Czy 
mógł to zrobić? Jak żona może się bronić?

Odpowiedzi należy szukać w art. 41 k.r.o. Zasadą jest, że małżonek po-
nosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez drugie-
go małżonka, tylko jeżeli wyraził na nie zgodę, a zobowiązanie wynikało 
z czynności prawnej. Oznacza to, że żona z powyższego przykładu od-
powiadałaby za długi męża, jeżeli wyraziłaby zgodę na zaciągane przez 
niego pożyczki i kredyty, np. podpisując stosowane oświadczenie. Mąż 
ukrywał przed nią źródło pochodzenia pieniędzy. Żona nie wiedziała, że 
zaciąga zobowiązania, wobec czego nie wyrażała na nie zgody. W takim 
przypadku egzekucja powinna być prowadzona jedynie z majątku osobi-
stego małżonka oraz niektórych składników majątku wspólnego, tj. z do-
chodów o charakterze zarobkowym tego małżonka oraz korzyści z przy-
sługujących mu praw twórcy, o których jest mowa w art. 33 pkt 9 k.r.o.

Żona nie wyraziła zgody na zaciągnięcie przez męża pożyczek, w związ-
ku z czym egzekucja nie powinna być prowadzona do majątku wspól-
nego. Może jednak się okazać, że będzie do niego prowadzona, bo 
komornik nie ma uprawnień do rozstrzygania sporów o własność. W takim 
przypadku żonie (nie będącej dłużnikiem) przysługiwać będzie skorzysta-
nie z następujących środków obrony przed nieuzasadnioną egzekucją:

1. ze skargi na czynności komornika, która ma zastosowanie, jeśli zarzu-
ca się komornikowi naruszenie przepisów postępowania egzekucyj-
nego, np. wadliwe zajęcie rzeczy nienależącej do dłużnika;

2. z wniosku o umorzenie egzekucji, gdy ta skierowana jest wobec oso-
by niebędącej dłużnikiem, np. wobec żony zamiast męża. Metoda ta 
nie zadziała, jeżeli wierzyciel rozszerzy klauzulę wykonalności rów-
nież na małżonka, co jest możliwe w przypadku udowodnienia, że 
żona wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez męża;

3. z powództwa przeciwegzekucyjnego, które zmierza do pozbawienia
tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części. Małżonek 
musi w nim wykazać, że zaspokojenie świadczenia nie przysługuje 
wierzycielowi z majątku wspólnego. Ocenie sądu podlegać będzie 
przede wszystkim fakt wyrażenia zgody przez małżonka na zaciągnię-
te zobowiązania.

Podsumowując, żona w celu odzyskania zajętego przez komornika sa-
mochodu oraz niedopuszczenia do jego egzekucji ma aż trzy strategie 
obrony, które należy wybrać w zależności od stanu faktycznego. Przede 
wszystkim jednak należy pamiętać, aby dokładnie zapoznać się z po-
uczeniem znajdującym się w każdym piśmie pochodzącym od komor-
nika o wszczęciu egzekucji i dalszych dokonywanych przez niego czyn-
nościach, zwłaszcza w zakresie przysługujących środków zaskarżenia 
i terminów do ich wniesienia. 

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59),

- Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296).
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Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu auto-
matyka domowa była wyłącznie tematem 
filmów fantastycznonaukowych. Bohatero-
wie wracali do domu i wydawali komendy 
w przestrzeń, a następnie… dom spełniał ich 
życzenia! Dziś inteligentne systemy sterowa-
nia, nazywane ogólnie „domotyką”, wkra-
czają do naszych domostw z coraz większą 
śmiałością. Właściwie każdy nowoczesny 
dom, który obecnie powstaje, jest wypo-
sażany w mniej lub bardziej rozbudowane 
systemy sterujące, które mają ułatwić życie 
mieszkańców, ale także zadbać o ich finanse 
i ekologię. Można sterować różnymi urzą-
dzeniami i funkcjami będąc w domu, a także 
poza nim. A jakie dokładnie są możliwości?

STEROWANIE DOMEM – MOŻLIWOŚCI
Inteligentne systemy sterowania budynkiem 
mają właściwie dwa główne zadania: infor-
mować o stanie domu oraz realizować zapro-
gramowane działania. Dzięki nim można na 
bieżąco śledzić informacje o różnych parame-
trach wewnątrz i na zewnątrz domu. Domow-
nicy mogą monitorować w ten sposób zużycie 
energii elektrycznej. Wiedzą, ile energii pobie-
rają poszczególne urządzenia w danej chwili 
i w różnych okresach. Mogą więc planować 
funkcjonowanie różnych elementów, np. spo-
sób ogrzewania ciepłej wody, tak by maksymal-
nie ograniczyć koszty.

Systemy pozwalają też na ciągłe monitorowa-
nie temperatury wnętrz. Jeżeli jest ona wyż-
sza lub niższa niż zaprogramowana, informu-
ją o tym na wyświetlaczu sterowników. Jest 
możliwe, by system sam reagował na zmianę 
temperatury i w taki sposób kierował urządze-
niami, by doprowadzić ją do wartości założo-
nej przez właścicieli. Wymaga to podłączenia 
do sieci zarówno grzejników, jak i źródła ciepła, 
np. kotła. Pod warunkiem że można je podłą-
czyć do sterownika. To bardzo ważne przy pla-
nowaniu domu z automatyką – należy zwracać 
uwagę na to, czy urządzenia, które chcemy ku-
pić, można wpiąć do sieci.

Systemy służą także poprawie naszego komfor-
tu i bezpieczeństwa, jak np. sterowanie role-
tami. Każde okno podłączone do systemu wy-
posaża się w rolety z silnikiem elektrycznym, 

Inteligentny dom 
czyli co to jest domotyka?
które po podłączeniu do sieci można zaprogra-
mować tak, by opuszczały się i podnosiły o od-
powiedniej godzinie – niezależnie od tego, czy 
domownicy są w domu, czy na wyjeździe. Na 
czas nieobecności można również zastosować 
specjalne programy dla niektórych okien – ro-
lety mogą opuszczać się, a następnie częścio-
wo podnosić, by wpuścić na jakiś czas nieco 
światła do pomieszczeń, w których stoją kwia-
ty. Sprytne, prawda? A jeśli o roślinach mowa, 
to domotyka może również służyć ogrodowi – 
np. poprzez system zautomatyzowanego pod-
lewania, który może reagować, kiedy np. zbior-
nik na deszczówkę jest pełny. Można również 
ustalić stałe pory podlewania, np. raz dziennie. 

Ponadto często stosuje się systemy do stero-
wania oświetleniem. Czujniki reagujące na 
ruch mogą automatycznie uruchamiać oświe-
tlenie w pomieszczeniach, w których przeby-
wają domownicy, a gasić je tam, gdzie nikogo 
nie ma. Mogą sterować barwą i nasyceniem 
światła. Mogą też włączać światło o określo-
nych porach, gdy nie ma domowników, aby 
odstraszyć potencjalnych złodziei.

Zwiększeniu bezpieczeństwa domu mogą 
również służyć systemy kamer i oświetlenia 
zewnętrznego. Obraz z kamer może być prze-
kazywany do komputera, tabletu lub innych 
urządzeń z dostępem do internetu. Gdy ka-
mera zarejestruje ruch, może zrobić zdjęcie 
i przesłać je MMS-em na telefon właściciela. 
Czujnik ruchu może też uruchamiać oświetle-
nie zewnętrzne.

PLANOWANIE DOMU INTELIGENTNEGO
O systemie sterowania budynkiem najlepiej 
pomyśleć już w czasie projektowania i budo-
wy. Systemy sterujące wymagają wprowadze-
nia sieci dodatkowej instalacji elektrycznej 
mającej na celu obsługę „domu inteligentne-
go”. Już w trakcie budowy warto zastanowić 
się nad potrzebnymi systemami i pomyśleć, 
czym w budynku chcemy sterować. Dzięki 
temu przewody zawczasu doprowadzone zo-
staną we właściwe miejsca, bez konieczności 
późniejszego niszczenia wykończonych już 
ścian i podłóg. 

INNE SYSTEMY UŁATWIAJĄCE ŻYCIE
Nie każdego stać na rozbudowany system 
automatycznego sterowania domem. Ale 
nie wszystko stracone – pojawia się wie-
le podobnych funkcji, które mogą ułatwić 
życie. Bardzo popularne stały się np. „in-
teligentne” termostaty Nest. Dzięki nim 
po podłączeniu do źródła ciepła w domu 
(odpowiednim przewodem do pieca) mo-

żemy z łatwością sterować temperaturą 
w domu. Urządzenie jest bardzo zaawanso-
wane, a przy tym bardzo proste w obsłudze. 
Temperaturę można regulować za pomocą 
pokrętła Nesta lub z poziomu aplikacji mo-
bilnej (urządzenie można połączyć z do-
mową siecią wi-fi). Co ciekawe, Nest może 
„nauczyć się” cyklu życia domowników i po 
pewnym czasie sam zaczyna inteligentnie 
dobierać temperaturę do ich oczekiwań. 
Prawdziwa magia ogrzewania!

IKEA wprowadziła jakiś czas temu system in-
teligentnego oświetlenia. Dzięki specjalnym 
żarówkom i urządzeniom sterującym można 
sterować intensywnością i barwą oświetle-
nia, określać czas włączenia i wyłączenia się 
światła czy uzależniać go od czujnika ruchu, 
i to wszystko stosunkowo niewielkim kosz-
tem. Do obsługi systemu możemy wykorzy-
stywać niewielkie czujniki i pilota do obsługi 
zdalnej, a nawet… swój telefon! IKEA wy-
puściła specjalną aplikację, która umożliwi 
ustalanie wszystkich parametrów oświetle-
nia bez ruszania się z fotela. Brawo, IKEA!

Ułatwianiu życia mają też służyć inteligent-
ni asystenci. Przykładem może być Amazon 
Echo i jego „asystentka” Alexa. To inteligent-
ne głośniki, które mogą być obsługiwane 
przez wi-fi za pomocą np. telefonu. Ale nie 
tylko. Alexa może odpowiedzieć na różne 
pytania: podać godzinę, temperaturę w da-
nym mieście czy aktualne wiadomości. Czy 
to nie przyjemne mieć takiego asystenta?

Podobny system stworzył Google. Aplikacja 
OK Google działa na urządzeniach z syste-
mem Android oraz iOS oraz na niektórych 
modelach słuchawek. Asystent przede 
wszystkim ma odpowiadać na podstawowe 
pytania o godzinę, pogodę czy restauracje 
w okolicy. Może obsługiwać nasz kalendarz, 
budzik, wysyłać wiadomości do wskazanych 
osób czy uruchamiać inne aplikacje. To bar-
dzo pomocny towarzysz dla zabieganych, dla-
tego cieszy się coraz większą popularnością.

Jako miłośnicy nowoczesnego budownictwa 
jesteśmy w systemach inteligentnego ste-
rowania zakochani. Projektanci D44 od lat 
śledzą nowinki techniczne w tej dziedzinie 
i już wielokrotnie stosowali różnorodne roz-
wiązania z zakresu domotyki w swoich pro-
jektach. Jeżeli szukają państwo projektanta 
z ugruntowaną wiedzą w tej dziedzinie, za-
praszamy do współpracy. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt na adres: info@d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł
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Dni płatnego urlopu przysługują w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym pracownik wypracował 
sobie prawo do urlopu. Aby otrzymać pełny ekwiwalent wakacyjny i pełną długość urlopu w roku 2019, należało 
przepracować cały rok 2018.

Kto nie podlega przepisom o urlopach pracowniczych?
Są to: osoby zatrudnione w innym kraju, niepodlegające systemowi 
belgijskiego ubezpieczenia społecznego (m.in. osoby oddelegowa-
ne do Belgii); osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (od dru-
giego roku bezrobocia); osoby samozatrudnione, czyli prowadzące 
działalność gospodarczą lub pracujące jako udziałowcy w spółce, 
oraz pracownicy zatrudnieni w specyficznych sektorach mających 
oddzielny system wakacyjny, np. instytucje państwowe, oświata.

Okres urlopowy
W okresie od 1 maja do 31 października przysługuje pracownikowi 
prawo do minimum 2 tygodni urlopu – pozostałe dni można za-
planować w innym czasie. Urlop w tym okresie można podzielić, 
ale wymagany jest 1 okres nieprzerwanego tygodniowego urlopu. 
Należy pamiętać, że pracodawca ma prawo odmówić udzielenia 
zgody na urlop we wnioskowanym terminie i zaproponować inny. 
W niektórych sektorach ustalany jest okres zbiorowego urlopu 
wypoczynkowego, w którym przedsiębiorstwa są zamykane, np. 
w sektorze budowlanym. W takiej sytuacji pracownik zobowiąza-
ny jest do dostosowania się do tych okresów. 

Niektóre okresy nieobecności pracownika zostały  
zrównane i są zaliczane do dni dających prawo  
do urlopu i do ekwiwalentu wakacyjnego: 
zwolnienie lekarskie spowodowane chorobą lub wypadkiem przy 
pracy; urlop macierzyński oraz profilaktyczny; urlop ojcowski; nie-
które dni tymczasowego bezrobocia (w zależności od umów sek-
toralnych oraz powodów – rodzajów bezrobocia tymczasowego); 
okres wakacyjny; urlop edukacyjny, strajk, tymczasowe skrócenie 
czasu pracy spowodowane kryzysem oraz nieobecność spowo-
dowana spełnianiem obowiązków obywatelskich, np. obowiązek 
głosowania.

Następujące dni nie są zaliczane do dni płatnego urlopu:
płatne dni świąteczne w Belgii; urlop wychowawczy; dni wolne 
od  pracy – niedziele oraz dni kompensacyjne np. w budownictwie.
W razie choroby, która rozpoczęła się przed zaplanowanym urlo-
pem, można przesunąć jego termin. Jeśli choroba wystąpiła w trak-
cie urlopu, pracownik nie ma prawa do „odzyskania” dni chorobowych. 
Urlop wypoczynkowy musi być wykorzystany do 31 grudnia; nie 
można przenieść niewykorzystanych dni na rok następny.

PRACOWNICY FIZYCZNI
Liczba dni urlopu płatnego, która przysługuje w bieżącym roku ka-
lendarzowym, zależy od liczby dni przepracowanych i zrównanych 
w poprzednim roku kalendarzowym. Liczbę dni urlopu dla pracow-
nika fizycznego oblicza się za pomocą następującej formuły: liczba 
przepracowanych dni w roku poprzednim × 5, podzielona przez: 
liczbę dni pracy w tygodniu × liczba godzin pracy w tygodniu, po-
dzielona przez: liczbę godzin pracy w tygodniu w pełnym wymiarze 
czasu pracy. Wyniki obliczeń według tej formuły przedstawia tabela:

5-dniowy tydzień pracy

Liczba przepracowanych  
dni i/lub dni traktowanych 

jako przepracowane  
w roku poprzednim

Liczba dni  
urlopu płatnego 
przysługujących  
w roku bieżącym

+231 20
221 – 230 19
212 – 220 18
202 – 211 17
192 – 201 16
182 – 191 15
163 – 181 14
154 – 162 13
144 - 153 12
135 – 143 11
125 – 134 10
106 – 124 9
97 – 105 8
87 – 96 7
77 – 86 6
67 – 76 5
48 – 66 4
39 – 47 3
20 – 38 2
10 – 19 1

0 - 9 0

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mają prawo 
do przeliczenia przysługujących im dni urlopu na godziny płatnego 
urlopu. Aby zrobić to poprawnie, dobrze jest skorzystać z pomo-
cy związku, zgłaszając się do oddziału lokalnego ACV. Należy po-
dać liczbę godzin pracy w tygodniu zarówno w roku ubiegłym, jak 
i w obecnym. Rozłożenie dni urlopu płatnego na godziny jest wtedy 
korzystniejsze dla tych pracowników. 

Wynagrodzenie za dni urlopu wypoczynkowego
Wynagrodzenie urlopowe dla pracowników fizycznych wypłaca 
odpowiednia kasa urlopowa. Niektóre sektory mają własne kasy. 
Składki do kasy urlopowej wpływają ze składek na ubezpieczenie 
społeczne, które pracodawca co miesiąc odprowadza za swoje-
go pracownika. Wypłata wynagrodzenia urlopowego następuje 
najwcześniej 3 maja, ale większość pracowników otrzymuje ją 
w czerwcu. Kwota wynagrodzenia urlopowego wynosi 15,38% płacy 
brutto pracownika za rok poprzedni podniesionej do 108%. Od tej 

Urlop wypoczynkowy
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kwoty brutto potrącane są następujące sumy: 1% składki solidar-
nościowej, 13,07% składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka 
na podatek dochodowy w wysokości 17,16% lub 23,22%. Pracow-
nik otrzymuje wynagrodzenie urlopowe bezpośrednio z kasy urlo-
powej na konto bankowe, jeśli wcześniej podał swój numer konta 
do kasy za pomocą specjalnego formularza P75 wypełnionego przez 
bank. W przeciwnym razie pieniądze zostaną zablokowane na kon-
cie kasy urlopowej. 
Z chwilą przelewu kasa urlopowa wysyła pracownikowi zaświadcze-
nie, na którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące obliczenia 
wynagrodzenia urlopowego oraz liczby dni urlopu płatnego przysłu-
gującego pracownikowi w bieżącym roku. Pracodawca płaci jedynie 
za dni świąteczne – jeśli występują w tym okresie. Pracownicy, któ-
rzy nie nabyli jeszcze prawa do urlopu płatnego lub nabyli je tylko 
częściowo, a są zatrudnieni w przedsiębiorstwach regulujących urlop 
zbiorowo, mogą skorzystać z prawa do zasiłku dla bezrobotnych za 
okres urlopu zbiorowego na podstawie wystawianego przez praco-
dawcę dokumentu C 3.2. Dokument ten należy złożyć razem z kartą 
kontrolną C 3.2 A w ACV/CSC w celu otrzymania zasiłku.

Praca w systemie interim
Pracownicy fizyczni pracujący w systemie interim mają takie samo 
prawo do urlopu wypoczynkowego i do ekwiwalentu urlopowego 
jak pracownicy zatrudnieni w normalnym systemie.

PRACOWNICY UMYSŁOWI
Liczba dni płatnego urlopu w roku bieżącym jest równa liczbie prze-
pracowanych miesięcy w roku poprzednim pomnożonej przez 2. 
Prawo to dotyczy jednak 6-dniowego tygodnia pracy. Przy 5-dnio-
wym należy odjąć 1 dzień za każde naliczone 6 dni urlopu. W efek-
cie osoba, która przepracowała np. 6 miesięcy w roku poprzednim, 
będzie miała prawo do 10 dni urlopu w roku bieżącym (6 miesięcy 
× 2 = 12 – 2 = 10).

Wynagrodzenie za dni urlopowe
W czasie urlopu pracownik umysłowy otrzymuje od swojego praco-
dawcy normalną płacę, tzw. „pojedyncze wynagrodzenie urlopowe”. 
Ponadto otrzymuje tzw. „podwójne wynagrodzenie urlopowe”, które 
również jest wypłacane przez pracodawcę, a oblicza się je następu-
jąco: 92% miesięcznej płacy × liczba przepracowanych miesięcy 
w roku poprzednim, podzielone przez 12.

Do obliczenia podwójnego wynagrodzenia urlopowego nie brana 
jest pod uwagę premia roczna.
Dla pracowników umysłowych niemających z góry ustalonej mie-
sięcznej płacy podwójne wynagrodzenie urlopowe oblicza się na 
podstawie średniej płacy z ostatnich 12 miesięcy. 
Od kwoty pojedynczego, jak i podwójnego wynagrodzenia urlopo-
wego potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wyso-
kości 13,07%.
Od kwoty pojedynczego ekwiwalentu urlopowego potrąca się za-
liczkę na podatek dochodowy w takiej samej wysokości jak przy 
normalnej płacy. Dla podwójnego ekwiwalentu ustalono specjalne 
stawki procentowe w zależności od wysokości płacy rocznej pra-
cownika. Zaliczka na podatek dochodowy może być obniżona w za-
leżności od liczby dzieci na utrzymaniu. 

Zwolnienie z pracy 
Jeśli pracownik umysłowy wykorzystał swój urlop przed zwolnie-
niem z pracy, otrzymuje od pracodawcy część wynagrodzenia – 
ekwiwalent urlopowy należny za przyszły rok. Kwota ekwiwalentu 
jest równa 15,34% płacy brutto, którą pracownik zarobił w ciągu 
bieżącego roku u pracodawcy, od którego odchodzi. Jeśli nie wy-
korzystał jeszcze urlopu u tego pracodawcy, ten powinien wypłacić 
mu też ekwiwalent urlopowy za rok bieżący. Nowy pracodawca 
musi obliczyć pracownikowi wynagrodzenie urlopowe tak, jakby 
ten pracował u niego w poprzednim roku. Jednak od obliczonej 
kwoty odejmuje kwotę wypłaconą przez poprzedniego pracodaw-
cę. Tę samą metodę stosuje się w przypadku, gdy pracownik prze-
chodzi np. z pełnego wymiaru czasu pracy na pół etatu. 

Zatrudnienie w systemie interim 
Pracownicy umysłowi pracujący w systemie interim otrzymują 
pojedyncze i podwójne wynagrodzenie urlopowe dodatkowo 
przy każdej wypłacie. Kwota wynagrodzenia wynosi 15,34% płacy 
brutto pracownika. 

Wynagrodzenie urlopowe a zasiłek dla bezrobotnych
Osoby bezrobotne, które na podstawie zatrudnienia w roku po-
przednim mają prawo do płatnego urlopu, muszą wykorzystać go do 
końca bieżącego roku. Za dni urlopu nie przysługuje zasiłek dla bez-
robotnych. Jeśli osoba bezrobotna nie wykorzysta urlopu do końca 
listopada, jej zasiłek dla bezrobotnych za grudzień zostanie pomniej-
szony o kwotę ekwiwalentu urlopowego. Osoby, które podczas ko-
rzystania z zasiłku dla bezrobotnych wykorzystały 4 tygodnie urlopu 
(bez przerwy), muszą w ciągu tygodnia ponownie zapisać się jako 
poszukujące pracy w państwowym urzędzie pracy (VDAB/ACTIRIS) 
i ponownie złożyć w ACV/CSC wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.
Warunki i sposób naliczania ekwiwalentu urlopowego są w fazie 
negocjacji ze względu na ujednolicenie statusu pracowniczego od 
1 stycznia 2014. Na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze wprowa-
dzone żadne zmiany na mocy ustaw królewskich oraz dekretów 
rządowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat urlopów 
skontaktuj się z najbliższym oddziałem ACV. Adresy na stronach: 
http://adressen.acv-online.be, http://adresses.csc-en-ligne.be.

ACV



• sprzedaż produktów CIRANOVA, TOVER i BONA:
  kleje, produkty do koloryzacji i wykończenia parkietu
  i desek podłogowych oraz środki do konserwacji

• sprzedaż parkietu litego i desek warstwowych wykończonych
  olejem lub lakierem

• cyklinowanie bezpyłowe, naprawy i konserwacje okresowe

• profesjonalne czyszczenie drewnianych podłóg (konserwacje)

• tarasy z drewna egzotycznego jak i z desek kompozytowych

• okna i drzwi – drewno, PVC, ALU

• schody na wymiar bukowe, dębowe, jesionowe i z MDF

• kuchnie na indywidualne zamówienia

• garderoby i szafy

• stolarka ogólna 
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HUMOR

• • •
Mój szef dał mi dzisiaj do wypełnienia 
ankietę o nim i powiedział, że jest 
anonimowa. Pracuję w dużej korporacji, 
więc postanowiłem nie owijać w bawełnę 
i napisać mu zupełnie szczerze, co o nim 
myślę, korzystając z tego, że nigdy się nie 
dowie, kto to napisał. Podczas przerwy na 
lunch zapytałem paru kolegów, co napisali 
w ankiecie. Wszyscy zgodnie zapytali 
„Jakiej ankiecie?”

• • •
W Singapurze można w 10 minut otworzyć 
własny biznes.
W Polsce skarbówka może w 10 minut 
zamknąć biznes razem z właścicielem.

• • •
– Tatry mają dwa miliony lat i trzy miesiące 
– mówi baca, oprowadzając turystów.
– Baco, a skąd wiecie to z taką 
dokładnością?
– A był tu jeden profesor trzy miesiące 
temu i mówił, że mają dwa miliony.

• • •
Podczas dłuższego wyjazdu żona kontrolnie 
dzwoni do męża:
– Karmisz kota?
– Tak.
– A rybki?
– Kochanie... To nie był łatwy wybór.

• • •
Pewien młody porucznik został wysłany na 
ćwiczenia. Oddział, którym dowodził, miał 
zająć wzgórze porośnięte lasem. Porucznik 
poprowadził oddział, odnalazł wzgórze, ale 
okazało się, że nie ma na nim ani jednego 
drzewa. Kilka godzin później dotarł generał 
z adiutantem. Patrzy i oczom nie wierzy 
– na wzgórzu wyrosły drzewa. Spomiędzy 
nich wychodzi porucznik i melduje:
– Panie generale, las postawiłem zgodnie 
z mapą!

• • •
– Ktoś włamał się na moje konto.
– A jakie miałeś hasło?
– Data urodzenia węgierskiej królewny 
świętej Kingi.
– Czyli?
– 1234 rok.

• • •
Żona do męża:
– Chciałabym być twoją gazetą!
– Dlaczego?
– Zwracałbyś na mnie więcej uwagi!
– No ale wiesz, codziennie mam nową.

• • •
Facet zdaje egzamin na prawo jazdy. 
Instruktor pokazuje na znak i pyta:
– Jaki to jest znak?
– Aluminiowy.

• • •
– Jak trafiłeś do więzienia?
– Za łapówkę. 
– Co za czasy! Nawet, żeby do więzienia się 
dostać, trzeba w łapę dawać...

• • •
– Kochanie, co to jest ten spalony?
– Dobrze Mariolka, widzisz ten kotlet na 
moim talerzu?
– Widzę.
– No więc... Wystarczyło podać wcześniej.

• • •
Kupiłem książkę o zarządzaniu. Pierwszy 
rozdział mówi, że trzeba przekazywać 
więcej kompetencji w dół.
Resztę doczyta mój zastępca.

• • •
Profesor egzaminuje blondynkę. Kiedy na 
kolejne pytanie nie otrzymuje odpowiedzi, 
zaczyna przeglądać jej indeks.
– Widzę, że z innych egzaminów też 
ma pani same niedostateczne. Jaki jest 
właściwie pani ulubiony przedmiot?
– Smartfon.

• • •
Windą jedzie: Mądra Blondynka, Superman 
i Yeti. 
Na ziemi leży banknot. Kto go podniesie?
Mądra Blondynka nie istnieje, Superman  
to postać fikcyjna, a Yeti ktoś podobno 
kiedyś widział...

• • •
Wędkarz nad brzegiem jeziora łowi ryby, 
a obok siedzi jego żona. On zarzuca wędkę 
i po chwili wyciąga buta. Zarzuca ponownie 
i wyciąga czajnik. Zaraz potem łowi młynek 
do kawy, radio, telewizor, fotel... 
Żona na to: 
– Cholera, Bogdan, tam chyba ktoś mieszka...

• • •
Słońce, piasek, woda... Zatrudnię do pracy 
przy betoniarce.

• • •
Idzie facet do księgarni i pyta: 
– Czy dostanę książkę pt. „Mężczyzna –  
pan domu”?
– Nie. Niestety, bardzo mi przykro, ale nie 
sprzedajemy bajek.

• • •
– Co mam zrobić z tym kwitkiem? – pyta 
kierowca, zaraz po zapłaceniu mandatu.
– Proszę to zachować – odpowiada 
policjant. Jak Pan zbierze 10, to dostanie 
Pan rower.

• • •
Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór 
zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei 
na nocleg.
– Mówił pan, że jest najlepszym 
przewodnikiem po Tatrach! – wścieka się 
jeden z uczestników wycieczki.
– Zgadza się. Ale to mi już wygląda na 
Bieszczady...

• • •
Teściowa przyjeżdża w odwiedziny do 
zięcia i córki. Drzwi otwiera zięć:
– O, mamusia! A mamusia na długo?
– Na tak długo synku, aż wam się znudzę.
– To mamusia nawet herbaty się nie 
napije?

• • •
Urzędniczka na poczcie:
– Ten list jest za ciężki! Proszę dolepić 
jeszcze jeden znaczek!
– Pani naprawdę myśli, że od tego list zrobi 
się lżejszy?!
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   Sprzedam
  Sprzedam 100 książek w b. dobrym sta-

nie: King, Petterson, Coben, Koontz... 
T. 0477 595 788

  Do sprzedania Encyklopedia Audiowi-
zualna Brytanika wraz z płytą dvd oraz 
gramofon z płytami winylowymi.  
T. 0485 117 560 

  Sprzedam łóżeczko dziecięce białe, leża-
czek, chodzik i inne akcesoria.  
T. 0474 877 150

  Sprzedam Orbitek VE 710, do ćwiczeń w 
domu, stan idealny. T. 0491 710 525

  Stół ze szklanym blatem (szer. 90cm, dl. 
120cm, rozłożony: 240cm), kolor czarny i 4 
krzesła skórzane. T. 0488 933 882

  Kanapę rozkładaną, roczną, nieużywaną, 
150€, wieczorem. T. 0483 344 570

  Sprzedam 2 stojaki na CD.  
T. 0489 104 907

  Sprzedam atlas do ćwiczeń fizycznych 
kompletny. T. 0489 104 907

  Do sprzedania komoda w klasycznym 
stylu angielskim. Wysokość: 1m20cm, 
długość: 2m 30cm. Komoda jest koloru 

orzecha, ma 2 podwójne drzwi i po środku 
4 szuflady ze złotymi uchwytami. Cena 
180€. T. 0484 612 669

  Sprzedam wysoki mebel na telewizor, 
kupiony w IKEA, kolor jasny  dąb, 2 szuflady 
i 2 drzwiczki szklane, wymiary: 38cm 
głębokość, 193 cm wys., 122cm szer., cena: 
140€. Grill profesjonalny, sprawny, prąd 3 
fazy, wymiar 80 x 66 x 42cm, cena: 180€. 
Powiększalnik do zdjęć czarno/białych, 
Vintage, firmy Dejur Versatile USA, cena: 
150€. Półkę z drewna i metalu, kutą, bar-
dzo ładna, wymiary: 185cm x 80 szer. i 40 
głębokości, cena: 120€. Duży kufer drew-
niany na zabawki, błękitny, wym.: 105 x 8 
x 52cm, cena: 80€. Zdjęcia przedmiotów 
mogę wysłać przez Wattsapp, Messenger, 
maile. T. 0476 920 819 

  Sprzedam tanio nowy robot kuchenny 
firmy Berline Haus oraz nowy odkurzacz 
bezprzewodowy. T. 0484 995 220

  Nowy zestaw naczyn kuchennych quality 
i patelni firmy Berline Haus i komplet noży 
profesjonalnych, tanio. T. 0484 995 220

  Nowe luksusowe garnki niemieckiej 
firmy Blaumann. T. 0484 995 220

  Sokowirówkę i maszynkę do mięsa.  

T. 0484 995 220
  Sprzedam tanio 2 bilety na rejs po Se-

kwanie w Paryżu. T. 0484 995 220
  Sprzedam tanio nowe garnki niemieckiej 

firmy Blaumann. T. 0484 995 220
  Sprzedam tanio laptop, stan idealny.  

T. 0487 439 126
  Sprzedam tanio nowy materac dmu-

chany firmy Bestway z pompą elektryczną 
203/152/22 + torba do transportu.  
T. 0487 439 126

  Tanio voucher do Kolonii i Paryża na 
2-noce ze śniadaniem dla 2 osób.  
T. 0484 995 220

  Praca: szukam
 Szukam pracy w budownictwie, znam 

różne prace. T. 0488 096 104
 Szukam pracy: godzin, sprzątanie domów, 

hoteli, gabinetów medycznych.  
T. 0488 343 529

 Szukam pracy, remonty od A do Z, 
malowanie, szpachlowanie, płytki, 
konstrukcje, parkiety, murowanie, ogrody, 

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!

Stawiamy czystość na
pierwszymmiejscu!

02/735 64 94
www.ikr-magiconcept.com

Rue Colonel Bourg 22
1030 Bruxelles

Serdecznie zapraszamy
do współpracy z nami.

IKR&MAGI
t i tres serv ices

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

* wymiana wyświetlaczy LCD, usb, 
wymiana baterii... 

* oprogramowanie, odzysk danych, 
simlock, kod aparatu...

* mapy, naprawy nawigacji gps 
* instalacja, serwis, akcesoria 

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         
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dachy, itp. Dokładny, bez nałogów, własne 
auto. T. 0483 054 808

 Poszukuję pracy w budownictwie.  
T. 0486 412 981

 Szukam pracy, 34 lata, prawo jazdy 
kat. B, prace budowlane, techniczne, 
wulkanizator, jęz. ang. komunikatywny.  
T. +48 605 144 395

 Szukam pracy w piekarni bądz pracy 
produkcyjnej, posiadam wieloletnie 
doświadczenie w pracy jako piekarz, 
umiejetności pracy pod presją czasu 
jak i robienia nadgodzin, nie posiadam 
zakwaterowania, własny samochód. Język 
niderlandzki w stopniu podstawowym, 
angielski słabo.  
Kamil: maki246@interia.pl

  Praca: zatrudnię

Aktualne ogłoszenia biur pracy  
znajdziesz na naszej stronie  

www.gazetka.be

  Nous habitons dans le Brabant Wallon 
et nous désirons engager, en interne, une 
dame seule d’âge moyen pour s’occuper 
d’une personne âgée et de diverses tâches 
ménagères.
Cette dame devrait avoir une connaissance 
minimum du français et être titulaire d’un 
permis de conduire (type B – boîte méca-
nique). Elle devrait pouvoir préparer des 
repas simples.
Elle devrait être calme et méticuleuse, ne 
pas fumer ni boire et ne pas être accro 
du smartphone. Elle disposerait d’une 
chambre privative et d’une salle de bain en 
partage avec la personne âgée. Une candi-
dature par E-mail : guy.lefebvre@hotmail.
be reprenant coordonnées et curriculum 
vitae sera la bienvenue.

  Euro Talents pilnie poszukuje ogrodni-
ków! Nasz klient specjalizuje się w two-
rzeniu i konserwowaniu dużych ogrodów, 
trawników itp. dla takich klientów jak 
osoby prywatne, duże firmy itp. Oferujemy 
stabilną i dobrze płatną pracę na podsta-
wie belgijskiej umowy!
Warunki finansowe: atrakcyjne wyna-
grodzenie: 12-15€ brutto/godz., bonusy: 
trzynastka, pieniądze wakacyjne, kilome-
trówka, zasiłek rodzinny, ubezpieczenie 
zdrowotne i wypadkowe, zwrot kosztów za 
pierwszy dojazd do Belgii, płatne święta, 
zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy. 
Zakres obowiązków: konserwacja trawni-

ków, żywopłotów, kwietników itp., obsłu-
ga maszyn takich jak kosiarki, sekatory, 
wycinarki itp., układanie kostki brukowej, 
dekorowanie ogrodu, budowa basenów 
ogrodowych. Wymagania: entuzjazm i 
gotowość do robienia nadgodzin, doświad-
czenie na podobnym stanowisku, j.angiel-
ski lub niderlandzki w stopniu komunika-
tywnym, prawo jazdy kat. B oraz własny 
samochód. Zainteresowanych prosimy o 
przesłanie swojego CV na adres  
praca@eurotalents.pl

  Agencja pracy KBTI Poland (cert. 9154) 
dla klienta w Belgii poszukuje obecnie lide-
ra zespołu do pracy w Ramsdonk. Obowiąz-
ki:  nadzorowanie zespołu, inne zadania, 
jeśli jest to wymagane. Wymagania: bardzo 
dobra znajomość jęz. niderlandzkiego,  
umiejętność zarządzania ludźmi, gotowość 
do pracy w systemie zmianowym  
(przyuczenie do stanowiska na zmianie 
dziennej, później stała nocna zmiana), 
własne zakwaterowanie w okolicach 
Ramsdonk i własny transport do pracy,  
gotowość do wykonywania innych zadań, 
jeśli jest to wymagane. Oferta: stawka 
14,50 euro/h brutto + premia zmianowa, 
bony żywnościowe 7 euro / przepracowany 
dzień, stabilne zatrudnienie, belgijska umo-
wa, możliwość zdobycia nowego doświad-
czenia, świetne środowisko pracy, zwrot 
kosztów podróży.
Więcej informacji +48 570 935 868. 
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o 
wysyłanie CV na adres  
rekrutacja@kbti.pl  
w temacie wpisując: Team Leader/ Rams-
donk. 

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.

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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  Mieszkanie: wynajmę
   Szukam współlokatora, mieszkanie bli-

sko Gare du Midi. T. 0487 605 947
   Pokój do wynajęcia na poddaszu, cena 

200€. T. 0496 822 630
   Chambre à louer pour dame polonaise, 

à 5 minutes du metro St. Guidon, prix 300€ 
par mois, tout compris. T. 0496 861 326

   Pokój do wynajęcia dla pani, 5 min. od 
metra St. Guidon, cena 300€ miesięcznie, 
wszystkie opłaty wliczone. T. 0472 636 517

   Maison 100 m2, 3 chambres à coucher à 
louer. Situation calme, 1480 Saintes (Tubi-
ze). Prix 650€/mois.  
Renseignement: 0471 501 024,  
angelika.bel@hotmail.com

   Appartement à louer à Bruxelles dans 
la commune de Berchem Sainte Agathe 
qui comporte: un salon, une chambre à 
coucher, cuisine équipée, salle de bain, et 
une cave. Chauffage central individuel au 
gaz. Située dans un quartier résidentiel 
arboré, sont accessible à pied en quel-
-ques minutes les transports en communs 
et les commerces. Loyer: 575€ par mois, 
provision pour charges 40€ par mois ( eau 
chaude, eau froide, lumière des escaliers ). 
Libre immédiatement. T. 0477 360 409

   A louer: appartement moderne - réno-
vé. Living, cuisine équipée, 2 chambres, 
salle de bains, chauffage individuel. Libre, 
prix 750€ à 1081 Koekelberg, Rue du 
Comptoir 12 (proximité  Basilique).  
T. 02 411 79 11 entre 9 et 18 h 
(en français)

   Od 1 lipca br. przyjmę na mieszkanie 
współlokatorkę do dużego słonecznego 
pokoju. Drugie piętro, winda. Czynsz 350 
euro + 50€ (woda, elekt., ubezp.). 5 minut 

piechotą do premetra Diamant lub 2 
przystanki do metra Metodę lub Schuman, 
plus: 12, 28, 29, 61, 63, 79.  
Tel. 0485 59 47 14

   Wynajmę mieszkanie dla wczasowiczów 
w De Panne – Belgia, na Tenerifie – wyspa 
hiszpańska. T. 0483 509 003

  Mieszkanie: szukam
  Mężczyzna szuka pokoju do wynajecia, z 

meldunkiem, w Brukseli.  
T. 0465 856 596

  Szukam pokoju w Brukseli. pracuję legal-
nie, meldunek jest. Pilne. T. 0474 797 879

  Szukam niedrogiego flatu, studia, na jedną 
osobę lub pokoju z osobnym wejściem.  
T. 066 379 259

  Nieruchomości
  Sprzedam dom z ogrodkiem, 20 km od 

Brukseli (region flamandzki).  
T. 489 104 907

  Sprzedam mieszkanie na Anderlecht, 115 
metrów, 2 pokoje, salon, kuchnia, łazienka, 
oddzielna toaleta, pralnia, spiżarnia, dwa 
duże balkony, cena 210 000€.  
T. 0483 033 545

  Sprzedam mieszkanie w bloku, Czarna 
Białostocka 4 piętro 47m2, woj.podlaskie, 
20 km od Białegostoku. Cena 125 tys. zł.  
T. +32 487 647 321 lub  
siwekiwona712@gmail.com

  Dom jednorodzinny o powierzchni 
użytkowej 164 m2, położony na 20 aro-
wej działce, na wzgórzu w malowniczej 

nadbużańskiej wsi Mierzwice, na terenie 
Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom 
Bugu”. Budynek na murowanym fun-
damencie zbudowany z bala, przykryty 
blacho-dachówką, wybudowany w 2007 r. 
Dom przytulny, zadbany w skład którego 
wchodzą dwie kondygnacje + podpiwni-
czenie. Na parterze znajdują się: wiatrołap 
(3,8m2), hol (8,43m2), salon (24,12m2), 
2 widne pokoje (11,88m2 i 15,08m2), 
kuchnia (11,60m2), łazienka z prysznicem 
(5,67m2). Piętro: hol (9,44m2), 4 pokoje 
(po ok 11m2), łazienki z wanną (5,34m2), 
pomieszczenie gospodarcze (2,48m2) oraz 
2 tarasy. Ponadto jest jeszcze jedna niedo-
kończona łazienka (5,15m2), którą można 
zaadoptować na garderobę.
Podpiwniczenie jest pod całym domem w 
którym znajdziemy: spiżarnię (7,24m2), 
kuchnie letnią (16,46m2), kotłownie 
(9,26m2) oraz garaż (24,3m2). Dom ogrze-
wany piecem na ekogroszek, zaopatrzony 
w agregat prądotwórczy oraz przydomową 
ekologiczną, dwukomorową oczyszczal-
nię.Działka efektownie zaprojektowana i 
zagospodarowana w liczne drzewa i krzewy 
owocowe. Rozprowadzone podlewanie 
kropelkowe. Całość ogrodzona płotem me-
talowym, obsadzona dookoła tujami. Nie-
ruchomość znajduje się zaledwie 350 m od 
rzeki Bug. To idealna propozycja dla osób 
poszukujących ciszy, spokoju i kontaktu z 
naturą. Cena: 132.000 EUR do negocjacji. 
T. +48 602 452 906

  Dom na sprzedaż w Borsbeek blisko 
Antwerpii, dobre połączenia z miastem, 3 
sypialnie, 1 łazienka, ogród, cena 310 000€. 
T. +32 465 752 773

  Sprzedam lub zamienię z dopłatą na 
mniejsze w Białymstoku, mieszkanie, 60 
m2, 3 pokoje. Parter z garażem i działką 
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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

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

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

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

Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

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

Czwartek godz. 20.00, rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles.  
T. 0486 307 201 

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

Spotkania AA – Anonimowych Alkoholików w Antwerpii 
zapraszamy na spotkania grup polskojęzycznych AA:   

Grupa „Krok po Kroku” – czw. godz. 20.00-22.00
Grupa „Nadzieja” – sob. godz. 18.00-20.00
Grupa „Victoria” – niedz. godz. 18.00-20.00

Adres: 2600 Antwerpia, Langebeeldekensstraat 18
Tel.: +32 484 93 11 02   

e-mail: antwerpen.aa@gmail.com

ANONIMOWI 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

5 arową, dwustronne. Toaleta oddzielnie. 
Pełna własność. Kameralne osiedle w baj-
kowej scenerii przy lesie, czyste powietrze, 
woda do picia bezpośrednio z kranu. Mili i 
uczynni sąsiedzi. Miejsce rekreacyjne nad 
wodą 5 km od Kleszczel, cena 82 000 tys.zł. 
T. 0048 503 350 389 

  Sprzedam dom po remoncie, 140m² na 
działce o powierzchni 700m². Grabarka
obok Siemiatycz. Stan do zamieszkania, 
cena 210.000 zł. T. +48 600 694 567

  Sprzedam działki po 2.900m² Kowalowce 
14km od Białegostoku, kierunek Zabłudów. 
Cena 20zł/m². T. +48 663 592 532

  Ładny, duży dom na działce o powierzch-
ni 3.000m², 14 km od Białegostoku.  
T. +48 663 592 532

  Sprzedam pensjonat w stanie surowym 
zamkniętym 750m² na działce ogrodzonej 
2340m² na skraju Puszczy Białowieskiej z 
widokiem na zalew Siemianówka - w lini 
prostej 300m za kwotę 170 000 €.  
Tel. +32 499 257 334

  Sprzedam mieszkanie w Białymstoku os. 
Piasta- 61 m, 3 piętro. Stan mieszkania: do 
wprowadzenia. Cena: do uzg.  
T. +48 729 357 596 

 Różne
  FC Nieuw Polonia Antwerpen prowadzi 

nabór do klubu piłki nożnej dla dzieci z 
rocznikiów 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2010, 2011 i starszych.  
T.0489 631 953, 0486 686 156
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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



Zapraszamy do podróży z nami!
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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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