






Według magazynu biznesowego CEOWORLD 
Belgia znajduje się na 18. miejscu na świecie 
pod względem najwyższych kosztów życia. Jak 
wypadają najbliżsi sąsiedzi Belgii? Francja jest 
na 14., a Holandia na 15. miejscu. Z kolei Wło-
chy znajdują się na 28. pozycji, a Niemcy na 29.

•••

Motywacja Belgów do przestrzegania obo-
strzeń w walce z koronawirusem spadła do 
najniższego poziomu. Według opublikowa-
nego barometru Uniwersytetu w Gandawie, 
zaledwie 35% ankietowanych twierdzi, że 
przestrzega ich dobrowolnie. Na początku 
kryzysu eksperci twierdzili, że 81% ankietowa-
nych w pełni popierało te działania. Obowią-
zek noszenia maski i ograniczenie kontaktów 
społecznych to najmniej przestrzegane zasady. 
Eksperci wzywają do stworzenia ram i narzędzi 
motywacyjnych, za pomocą których ludzie mo-
gliby mierzyć skutki swoich zachowań.

•••

Ograniczenia podjęte w celu walki z pande-
mią koronawirusa nadal mają wpływ na liczbę 
rozwodów: w czerwcu nastąpił w Belgii 19,3% 
wzrost liczby rozwodów w porównaniu z ro-
kiem poprzednim, a w lipcu wzrost o 13,2% – 
podała federacja notariuszy. 
Już w drugiej połowie maja odnotowano 
wzrost o prawie 25% w porównaniu z tym 
samym okresem w 2019 r. Istnieją dwa wyja-
śnienia tego wzrostu: po pierwsze, trzeba było 
nadrobić opóźnienie, ponieważ trudno było 
podpisać dokumenty rozwodowe, po drugie – 
zamknięcie i izolacja były trudnym testem dla 
wielu par i dla części z nich stało się jasne, że 
ich małżeństwo przeżywa kłopoty.

•••

Do 21 poważnych wypadków rowerowych 
spowodowanych przez alkohol lub narkotyki 
doszło w 2019 r. w samej tylko Brukseli. 

Do wyhodowania 1 kg wołowiny potrzeba na-
wet 15 tys. litrów wody. Tyle wystarczy, by wy-
pełnić średniej wielkości basen albo aż 150 razy 
wziąć kąpiel w wypełnionej po brzegi wannie. 
A jeden kilogram wołowiny – w uproszczeniu – 
zjada jeden człowiek w ciągu kilku dni (Polak prze-
ciętnie zjada 1,6 kg mięsa tygodniowo, podczas 
gdy zalecana przez Instytut Żywności i Żywienia 
norma to 0,5 kg). Wychodzi więc na to, że aby wy-
produkować mięso na cały rok dla jednej przecięt-
nej osoby, trzeba zużyć ponad milion litrów wody. 
Najwięcej wody wykorzystuje się w hodowli świń. 
Farma, na której hoduje się milion osobników, zu-
żywa rocznie tyle wody, co spore miasto.
Zużycie wody w przypadku uprawy roślin wyglą-
da zaś następująco: 1 kg ziemniaków pochłania 
500 litrów wody, 1 bochenek chleba to łączne 
zużycie ok. 800 litrów, a 1 jabłko to ok. 70 litrów. 
Jak podaje UNESCO na podstawie badań holender-
skich naukowców z Uniwersytetu w Twente, do zro-
bienia hamburgera potrzeba 2,5 tys. litrów wody, 
czyli tyle samo, ile do produkcji 5 kg ziemniaków. To 
oczywiste, że więcej osób zaspokoi głód taką ilością 
ziemniaków niż jednym hamburgerem. 

•••

W lipcu ceny w Polsce rosły ponad 9-krotnie szyb-
ciej niż średnia w strefie euro. Większe podwyżki 
były tylko na Węgrzech. W maju i czerwcu Polska 
była krajem o największym rocznym wzroście 
cen. Według Europejskiego Urzędu Statystyczne-
go inflacja dochodziła do 3,8% (wskaźnik HICP). 
W lipcu inflacja minimalnie spadła do 3,7% i tym 
samym Polska jest w niechlubnym rankingu na 
drugim miejscu, podczas gdy pierwsze miejsce 
zajmują Węgry (3,9%), a trzecie Czechy (3,6%).
Cała wymieniona trójka zdecydowanie odstaje od 
reszty państw UE, gdzie ceny rosną wyraźnie wolniej. 
Średnia to 0,9%, a zawężając liczbę krajów do tych, 
które posługują się walutą euro, przeciętne podwyż-
ki cen wynoszą tylko 0,4%. To oznacza, że w Polsce in-
flacja jest ponad 9-krotnie wyższa niż w strefie euro.

Ciekawy przykład stanowią Niemcy – tam ceny 
są dokładnie na tym samym poziomie co rok 
wcześniej.
Jak wskazuje Eurostat, największy wpływ na in-
flację mają usługi, a także żywność (wzrost o oko-
ło 0,4 pkt proc.) i energia (-0,8 pkt proc.).
Wyliczenia Eurostatu różnią się od danych naszego 
Urzędu Statystycznego (GUS), który niedawno po-
dał, że ceny w Polsce rosną w tempie 2,9%. Różni-
ce wynikają z metodologii (m.in. wag, jakie nada-
wane są poszczególnym rodzajom kupowanych 
przez konsumentów towarów i usług w koszyku, 
który stanowi punkt odniesienia dla wyliczeń).
Wadą polskiego wskaźnika jest brak porówny-
walności z innymi krajami, które stosują inne me-
todologie. Europejski indeks sprowadza wszystko 
do wspólnego mianownika.

•••

Fałszywe informacje (fake news) o Covid-19 
rozprzestrzeniły się w 25 językach i dotarły do 
87 krajów. W sumie badacze (z różnych insty-
tucji w Bangladeszu, Australii, Tajlandii i Japonii) 
zidentyfikowali 2311 przypadków historii info-
demicznych o nowym koronawirusie w okresie 
od 31 grudnia 2019 r. do 5 kwietnia 2020 r.

•••

Organizacja Vegetarian Calendar podaje, że 
człowiek w ciągu całego swojego życia spo-
żywa ok. 7 tys. zwierząt. Ilość jedzonej przez 
nas wołowiny, wieprzowiny, baraniny, drobiu 
i ryb to – w przeliczeniu na konkretne zjedzone 
zwierzęta – 11 krów, 27 świń, 30 owiec, 80 in-
dyków, 2400 kurczaków i 4500 ryb. 
Brytyjski „The Guardian” obliczył, że w skali roku 
mieszkańcy Ziemi spożywają około 230 mln ton 
mięsa. To dwukrotnie więcej niż 30 lat temu. 
Do wyprodukowania – bo hodowla zwierząt na 
tak ogromną skalę to zwyczajnie produkcja – ta-
kiej ilości mięsa potrzeba olbrzymich ilości wody. 
Aż 70% wody wykorzystywanej przez człowieka 
na świecie służy właśnie branży rolniczej.
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BELGIA

Ring naokoło Brukseli
Od 1 września na flamandzkiej części Ringu 
prędkość zostanie ograniczona do 100 km/h 
– poinformowała flamandzka minister ds. 
mobilności Lydia Peeters (Open VLD).

Zmniejszenie prędkości na brukselskim ringu, 
który znajduje się głównie we Flandrii, jest 
jednym z 350 działań zawartych w regional-
nym planie klimatyczno-energetycznym za-
twierdzonym przez rząd pod koniec 2019 r.

Szczepionka przeciwko  
grypie sezonowej 

W Belgii szczepienia przeciwko grypie se-
zonowej zostaną przeprowadzone w tym 
roku w dwóch etapach. Od 15 września do 
15 listopada pierwszeństwo będą miały oso-

by z grup ryzyka i osoby z nimi mieszkające, 
pracownicy służby zdrowia i osoby powyżej 
50 roku życia. Od 15 listopada dystrybucja 
szczepionki będzie dostępna dla wszystkich, 
którzy będą chcieli się zaszczepić.
Decyzja ta została podjęta w kontekście 
pandemii koronawirusa i ograniczonej 
dostępności szczepionek. Konieczne jest 
zaszczepienie jak największej liczby osób 
narażonych na powikłania, a także pracow-
ników służby zdrowia. Sezon na grypę może 
zbiegać się w czasie ze szczytem Covid-19.

Obowiązek szkolny  
od 5. roku życia

Nowy dekret zobowiązuje rodziców 
wszystkich dzieci, które ukończyły 5 lat, do 
zapisania swych pociech do trzeciej klasy 
przedszkola. Od września br. szkoła będzie 
obowiązkowa od piątego roku życia, a nie, 
jak to było do tej pory, od szóstego.

Parlament Federacji Walońsko-Brukselskiej 
jednogłośnie zatwierdził projekt dekretu, 
który obniża wiek szkolny o jeden rok. Ma 
on na celu zmniejszenie liczby niepowodzeń 
szkolnych w szkolnictwie podstawowym.
Zmiana ta powinna umożliwić szybsze 
wykrywanie wszelkich trudności w nauce 
u dzieci, umożliwić im wcześniejszą inte-
grację oraz poznanie zasad i obowiązków 
szkolnych. Ma także poprawić znajomość 
języka nauczania, a tym samym zwiększyć 
szanse na naukę i sukces w szkolnictwie 
podstawowym.
Obecnie 97 proc. dzieci w wieku 5 lat cho-
dzi do szkoły w Federacji Walońsko-Bruk-
selskiej. Ponieważ edukacja staje się obo-
wiązkowa od trzeciej klasy przedszkola, 
od początku następnego roku szkolnego 
liczba półdniówek nieusprawiedliwionej 
nieobecności zostanie zredukowana do 
dziewięciu, jak ma to już miejsce w szkol-
nictwie podstawowym.

W I A D OMO Ś C I
C O R O N A i n f o

ŚWIAT

Trump wycofał USA z WHO
Prezydent Donald Trump oficjalnie wyco-
fał USA ze Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), zarzucając jej spóźnioną reakcję na 
pandemię koronawirusa. Z kolei jego rywal 
w wyborach prezydenckich, Joe Biden, za-
powiada, że jeśli zostanie prezydentem, to 
pierwszego dnia kadencji zmieni tę decyzję.

29 maja Donald Trump oświadczył, że USA 
zrywają relacje z WHO. Jego zdaniem reakcja 
WHO na wybuch pandemii koronawirusa nie 
była właściwa, gdyż Chiny „całkowicie kontro-
lują” tę organizację. Trump oskarżył też wła-
dze w Pekinie o wywieranie presji na WHO 
i nieprzesyłanie obowiązkowych raportów. 

Środki, które miały być skierowane z budże-
tu USA do WHO, zostaną przekazane innym 
organizacjom zajmującym się zdrowiem pu-
blicznym – zapowiedział przywódca USA. 
Składka Stanów Zjednoczonych do WHO 
była największa ze wszystkich krajów świa-
ta. W 2019 r. amerykański rząd przekazał 
WHO ok. 400 mln dol., czyli prawie 15 proc. 
budżetu tej organizacji. Przekazana ONZ no-
tyfikacja o wycofaniu się USA z WHO wej-
dzie w życie za rok, 6 lipca 2021 r. 

Wybory prezydenckie  
na Białorusi

Wybory prezydenckie na Białorusi odbyły 
się w niedzielę 9 sierpnia. Po zakończeniu 
głosowania i opublikowaniu wyników z ofi-
cjalnych sondaży exit poll doszło do starć 
protestujących z milicją. Białorusi wyszli na 
ulice w Mińsku, Witebsku, Grodnie i innych 
miastach. Oficjalnie wybory wygrał urzędu-
jący na tym stanowisku od 1994 r. Alaksandr 
Łukaszenka. Podane wyniki dają dotychcza-
sowemu prezydentowi 80,2 proc. głosów. 
Jego główna rywalka, Swiatłana Cichano-
uska, otrzymała 9,9 proc. głosów – poinfor-
mowała Centralna Komisja Wyborcza. 

Niezależni obserwatorzy twierdzą, że w cza-
sie wyborów doszło do licznych nieprawi-
dłowości, a frekwencja w lokalach wybor-
czych była zawyżana.

Od kilku tygodni w całej Białorusi trwają 
masowe protesty. Doszło do wielu aresz-
towań demonstrantów. Media podają in-
formacje o sześciu ofiarach śmiertelnych 
od początku białoruskiego sierpnia. Miesz-
kańcy chcą m.in. uwolnienia więźniów po-
litycznych oraz przeprowadzenia nowych 
wyborów prezydenckich. Opozycja powo-

łała Radę Koordynacyjną, która z inicjatywy 
Cichanouskiej ma na celu doprowadzenie 
do dialogu między władzami i społeczeń-
stwem protestującym przeciwko sfałszo-
waniu wyborów.

Koronawirus  
– sytuacja na świecie

Całkowita liczba osób dotkniętych wirusem 
COVID-19 na świecie pod koniec sierpnia 
wynosiła 24 651 278, odnotowano 836 057 
zgonów.

Dane statystyczne w rozbiciu na regiony 
świata, wg klasyfikacji WHO:

→ Afryka – 1 026 101 przypadków zakażeń 
i 21 093 zgony,

→ Ameryka Pn. i Pd. – 12 734 213 przypad-
ków i 450 814 zgony,

→ Europa – 4 100 893 przypadków zakażeń 
i 218 035 zgonów,

→ wschodni obszar Morza Śródziemnego – 
1 865 731 przypadów i 49 562 zgony,

→ Azja Południowo-Wschodnia – 3 821 367 
przypadków i 71 777 zgonów,

→ obszar Zachodniego Pacyfiku – 472 172 
przypadków i 10 168 zgonów.
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OBOSTRZENIA, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ 
W BELGII OD 1 WRZEŚNIA:

	� Liczba kontaktów międzyludzkich pozostaje 
bez zmian: każda rodzina może mieć kontakt 
z maksymalnie 5 osobami (nie licząc dzieci 
poniżej 12 lat) i powinny to być zawsze te 
same osoby.
	� Imprezy publiczne – zwiększono liczbę 
uczestników: 200 osób może brać udział 
w imprezie pod dachem, a 400 na powie-
trzu. Podczas tych wydarzeń obowiązkowe 
jest noszenie maski.
	� Prywatne imprezy są ograniczone do 10 osób 
przy zachowaniu niezbędnego dystansu 
i przestrzeganiu najbardziej rygorystycznych 
zasad higieny. Dotyczy to także uroczystości 
takich jak śluby. W stypach pogrzebowych 
będzie mogło uczestniczyć 50 osób.
	� W sklepach można robić zakupy z drugą oso-
bą. Zniesiono czas trwania zakupów.
	� Rozpoczęcie roku szkolnego – kod żółty: zaję-
cia 5 dni w tygodniu, obowiązkowa masecz-
ka dla dzieci powyżej 12 lat i nauczycieli.

PODRÓŻE ZA GRANICĘ: 
OBOWIĄZKOWE WYPEŁNIENIE 
FORMULARZA

Od 1 sierpnia obowiązuje wypełnienie formu-
larza Passenger Locator Form. Elektroniczny 
formularz jest dostępny na stronie interneto-
wej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie 
można go wypełnić w języku francuskim, 
niderlandzkim, niemieckim lub angielskim: 
travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-
-passenger-locator-form.

Wszystkie osoby w wieku powyżej 16 lat, po-
wracające do Belgii z dwudniowej lub dłuż-
szej podróży zagranicznej, muszą wypełnić 
formularz na 48 godzin przed powrotem. 
Wypełnienie formularza obowiązuje po-
wracających do Belgii pieszo, na rowerze, 
samochodem lub samolotem. W przypadku 
nieprzestrzegania przepisów urlopowicze 
mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 
250 euro. 

PODRÓŻOWANIE ZA GRANICĘ: 
DODATKOWE ZASADY

Wypełnienie formularza to nie jedyna zasada, 
której należy przestrzegać. Wszystko zależy od 
obszaru, do którego zamierza się podróżować. 

Zasady są aktualizowane codziennie na stronie 
internetowej FPS Foreign Affairs, gdzie czyta-
my m.in., że:

	� kwarantanna i obowiązkowe badanie prze-
siewowe obowiązują po powrocie z czerwo-
nych stref (w tym wszystkich krajów spoza 
Unii Europejskiej i strefy Schengen);
	� kwarantanna i badanie przesiewowe zale-
cane są przy powrocie z krajów zaklasyfiko-
wanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych jako strefy pomarańczowe.

ROK SZKOLNY W BELGII
Biorą pod uwagę opinie ekspertów, nauczy-
cieli i psychologów, przywrócono w Belgii 
obowiązek szkolny: dzieci ze szkół podstawo-
wych i średnich od 1 września mają obowią-
zek uczęszczania na zajęcia. Dowody na to, 
że niechodzenie do szkoły przez dłuższy czas 
szkodzi dzieciom, są przytłaczające: zwiększa 
się ryzyko nierówności, umacniają głęboko 
zakorzenione problemy, a przede wszystkim 
rośnie niebezpieczeństwo, że w dłuższej per-
spektywie dzieci będą w złym stanie psychicz-
nym i fizycznym.

W Belgii początek roku szkolnego otrzymał 
kod żółty, co oznacza, że będą się odbywały 
normalne zajęcia przez 5 dni w tygodniu. Zna-
czy to również, że zalecana jest zwiększona 
czujność i że środki bezpieczeństwa będą bar-
dziej rygorystyczne niż zwykle. Trzeba będzie 
wzmocnić higienę rąk oraz wietrzenie i wen-
tylację pomieszczeń. W klasach ani w szkole 
nie będą tworzone „bańki”, co oznacza, że 
podczas przerw dzieci będą przebywać razem.

Nie będzie obowiązku noszenia maseczki dla 
uczniów szkół podstawowych, ale będzie to 
wymagane w szkołach średnich i wyższych. 
Nauczyciele i profesorowie szkół i uczelni wyż-
szych również będą musieli nosić maseczki.

Kod żółty oznacza też, że należy unikać grupo-
wania się rodziców przed szkołą, a jeśli nie jest 
to możliwe, należy przestrzegać odległości fi-
zycznych i noszenia masek. 

KORONAWIRUS A GRYPA – OBJAWY
Grypa i COVID-19 to choroby wirusowe, obie 
atakują przede wszystkim drogi oddechowe, 
a do zarażenia dochodzi drogą kropelkową. 
Obie choroby w początkowej fazie dają też po-
dobne objawy. 

Według badań przeprowadzonych 
przez University of Southern Ca-
lifornia (USC) z 55 924 chińskimi pa-
cjentami z Covid-19 wydaje się, że istnieje 
dobrze zdefiniowana kolejność wczesnych ob-
jawów koronawirusowych. Wraz z nadejściem 
jesiennego sezonu grypowego odkrycie to 
może pomóc w diagnozowaniu innych chorób 
układu oddechowego. 

Pierwsze objawy Covid-19 pojawiają się 
w następującej kolejności: gorączka, kaszel, 
mdłości (wymioty), biegunka. Różnica z bar-
dzo podobnymi objawami grypy polega na 
tym, że w przypadku grypy pacjent zazwyczaj 
zaczyna od kaszlu, a następnie ma gorączkę. 
Może to zatem stanowić ważną wskazówkę dla 
odróżnienia koronawirusa od grypy we wcze-
snym stadium choroby.

Należy wziąć pod uwagę, że badanie opiera 
się na pacjentach hospitalizowanych, którzy 
i tak są poważniej chorzy. Według wirusologa 
nie powinniśmy myśleć, że będziemy mieli te 
wszystkie objawy. Osoby dotknięte przez Co-
vid-19 w różny sposób przechodzą chorobę. 
Szacuje się, że 40 proc. osób nie ma żadnych 
objawów.

PAMIĘTAJMY NADAL 
O PODSTAWOWYCH ZASADACH 
BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE 

EPIDEMII

Wirus nadal pozostaje aktywny. Konieczne jest 
więc zachowanie ostrożności oraz rozsądku, 
bo koronawirus nie zniknął. Oto zasada unika-
nia czterech „Z”. Unikajmy:

1. Zbyt bliskiego kontaktu (mniej niż dwa metry).

2. Zamkniętych pomieszczeń (bez dopływu 
świeżego powietrza).

3. Źle wentylowanych miejsc.

4. Zatłoczonych miejsc.

Badania przeprowadzone na zlecenie WHO 
nie pozostawiają żadnych wątpliwości: naj-
skuteczniej chroni nas noszenie maseczek, 
utrzymywanie dystansu społecznego i czę-
ste mycie rąk. 

BELGIA KORONAWIRUS
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„Aż strach się bać!” – stwierdził mój syn po wakacyjnym pobycie 
w Polsce. Wuj straszył, że Chiny ześlą na nas kolejną zarazę, a ciotka 
prychała z niesmakiem na widok sąsiadki w maseczce, psiocząc pod 
nosem, że państwo szczuje nas pogromem jak dzikie zwierzę psami. 
Nie tylko mój syn czuje się rozdarty – ja także. Biorąc pod uwagę 
przesłanki epidemiologiczne, nie powinnam wysyłać swoich dzieci 
do szkoły. Jednak z punktu widzenia edukacyjnego i psychologiczno-
-socjologicznego nie powinnam ich także zamykać w czterech ścianach.

 

Na studiach uczono mnie poetyki z elemen-
tami teorii literatury, gramatyki opisowej 
języka polskiego i literatury staropolskiej. 
Nie wiem nic na temat anatomii, embrio-
logii, histologii, cytofi zjologii czy patomor-
fologii. Potrafi ę z pamięci zacytować frag-
menty z „Balladyny” Juliusza Słowackiego, 
ale na widok zadrapanego kolana mam nogi 

cej niż tylko samej wiedzy, umiejętności 
posługiwania się nowoczesną aparaturą 
czy talentów manualnych. Tutaj sztuką jest 
twórcze myślenie połączone ze zdolnością 
przewidywania, które stosuje każdy lekarz 
przy konfrontacji z pacjentem. 

Nie studiowałam medycyny. Daleka jestem od 
wkraczania na obce mi terytorium. Nie znam 
się, więc się nie wypowiem. Dyletanctwo 
i niekompetentność powodują dziś jednak 
we mnie frustrację. Idąc za radą psycholo-
gów, staram się więc posiąść choć minimalną 
wiedzę na temat zagrożenia. Opierając się na 
rzetelnych źródłach, mogę zatem dokształcić 
się, a tym samym poskromić demony. 

Nadal nie wiem, jak nazywają się trzy ko-
steczki słuchowe i która kość w ciele czło-
wieka jest najdłuższa i najcięższa, ale już 
wiem, że każdy przypadek COVID-19 ma 
indywidualny przebieg. U większości zarażo-
nych osób rozwiną się objawy o łagodnym 
lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby 
wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji. 
Najczęściej występujące objawy to gorączka, 
suchy kaszel, zmęczenie. Rzadziej występuje 
ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, 
utrata smaku lub węchu, wysypka skórna 
lub przebarwienia palców u rąk i stóp. Po-
ważnymi objawami są natomiast trudności 
w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk 
w klatce piersiowej, utrata mowy lub zdol-
ności ruchowych. W przypadku wystąpienia 
poważnych objawów należy niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem, ale osoby 
z łagodnymi objawami i niecierpiące na inne 
schorzenia powinny zwalczać je w domu. 

Czym jest koronawirus? Na czym polega 
leczenie? Czy antybiotyki dają radę? Gdzie 
znajdę aktualne informacje dotyczące liczby 
chorych? Czy osoby wyleczone mogą zara-
żać? Brak wiedzy to nic innego jak brak zna-
jomości informacji, defi nicji czy terminologii 
przyjętych przez pewną grupę. Nie musi sta-
nowić ograniczenia. To samo tłumaczę syno-
wi. Niech rozniecę w nim głód wiedzy, niech 
rozbudzę ciekawość. Perswaduję młodemu 
– im więcej wiesz, tym mniej się boisz.

Wirus wzbudza w nas strach, ponieważ na-
dal jest zagadkowy i nieobliczalny. Jeszcze 
niewiele wiemy o biologii koronawirusa, 
a nie mamy ani lekarstwa, ani szczepionki, 

jak z waty. Nie jestem lekarzem, przeciw-
nie – kompletnie nie ingeruję w diagnozę 
medyczną, o ile zastosowana farmakologia 
przynosi rezultaty. Wierzę, że medycyna 
jest dwuwymiarowa – jest w takim samym 
stopniu nauką , jak i sztuką . Nauka ma wy-
miar zarówno poznawczy, w znaczeniu 
umiejętności rozpoznawania zjawisk i fak-
tów, jak i badawczy, w znaczeniu rozumie-
nia istoty poznawanych bytów. Do dobrego 
uprawiania medycyny potrzeba dużo wię-

„Aż strach się bać!” – stwierdził mój syn po wakacyjnym pobycie 
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aby stawić mu czoła. Często boimy się tego, 
na co nie mamy wpływu i czego nie możemy 
przewidzieć. Pojawia się lęk przed zachoro-
waniem, lęk o siebie i bliskich. Pojawia się 
poczucie społecznego zagrożenia. Obawa 
przed tym, że nie będzie się umiało nale-
życie stawić czoła przyszłości, dręczy wielu 
naszych współczesnych do tego stopnia, że 
tracą oni z tego powodu znaczną część swo-
jego życia. Psychologowie podpowiadają, że 
najlepszym an� dotum na dręczące myśli jest 
przejście do czynu. Czyn, rzucenie się w wir 
rzeczywistości jest najlepszą terapią na nie-
pokój przed przyszłością. Ile razy, przeżywa-
jąc jakąś sytuację, zdałeś sobie sprawę, że 
była o stokroć łatwiejsza od tego, jak ją sobie 
wcześniej wyobrażałeś?

Zamiast debatować w myślach nad możliwy-
mi czarnymi scenariuszami, przegaduję z sy-
nem kwes� ę konkretnych zaleceń i lokalnych 
obostrzeń. Wie, że Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie płynów 
dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 
60 proc.). Ponadto, musi pamiętać o pra-
widłowym myciu rąk wodą z mydłem przez 
minimum 30 sekund. Ważne też, by wyrobił 
w sobie refl eks zakładania maseczki od razu 
przed wyjściem z domu. Wie doskonale, że 
musi zakrywać nos i usta w miejscach pu-
blicznych, zachowywać co najmniej 1,5 m 
dystansu od drugiej osoby i unikać dużych 
skupisk ludzkich. Jak sam przyznaje, zakaz 
czułości z bliskimi (z naciskiem na jowialne 
ciocie) jest mu na rękę – będąc nastolat-
kiem, wreszcie znalazł odpowiednią wy-
mówkę, aby trzymać wszystkich na dystans.

Według lekarzy psychiatrów rutynowe nosze-
nie maseczek czy częste mycie i dezynfeko-
wanie rąk w czasie epidemii nie tylko chroni 
przed zakażeniem koronawirusem. Przestrze-
ganie zasad higieny ma także znaczenie dla 
zdrowia psychicznego. Daje nam poczucie 
pewnej kontroli nad rozprzestrzenianiem się 
wirusa. To uspokaja naszą psychikę.

Swoją drogą zastanawiające, czy za dzie-
sięć lat będziemy lękać się tego samego, 
czy świat na tyle się zmieni, że nasz strach 
będzie miał zupełnie inne źródła?

Człowiek jest zwierzęciem stadnym. Stado 
to grupa osobników tego samego, rzadziej 
różnych gatunków zwierząt, żyjąca na okre-
ślonym terytorium, związana mniej lub bar-

dziej zaawansowaną formą organizacji spo-
łecznej. Do zwierząt stadnych należy wiele 
gatunków kręgowców, głównie spośród 
ssaków, ptaków i ryb. 

Każdy człowiek potrzebuje swojej wa-
tahy. Zwłaszcza młody, któremu należy 
stwarzać różnorodne okazje, by mógł 
rozwijać umiejętności społeczne. Od naj-
młodszych lat dziecko nawiązuje w grupie 
relacje, bierze za nie odpowiedzialność 
i uczy się, że aby je podtrzymać, nie może 
tylko brać, ale musi też coś dawać. Roz-
wiązuje konflikty i rozpoznaje pożądane 
w ludziach cechy. Udział w różnorodnych 
aktywnościach społecznych daje dziecku 
możliwość sprawdzenia siebie w różnych 
rolach. To doświadczenia w grupie rówie-
śniczej rzutują na to, w jaki sposób maluch 
wchodzi w kontakty z innymi; czy jest ufny, 
pewny siebie, swobodny, spięty, czy boi się 
porażki. Co istotne, relacje międzyludzkie 
nie zawsze są pozytywne. Przeciwnie – są 
często skomplikowane i niejednolite. Jed-
nak to właśnie w takich sytuacjach młody 
nabywa umiejętności radzenia sobie z kry-
tyką czy wykluczeniem. Te lekcje (bywa, 
że gorzkie) są preludium do dorosłości 
i kształtują osobowość. 

Przekorni twierdzą, że ludzie żyją w izolacji 
od bardzo dawna. Poprzez rozwój nowo-
czesnych technologii i wzmożony pęd życia 
społeczeństwo od lat samoistnie luzuje wię-
zi i ogranicza kontakt z drugim człowiekiem. 
Jednak zamykając młodych w domach z be-
tonu na długie miesiące, niechybnie wywo-
łamy u nich objawy nieprzystosowania do 

życia społecznego. Szkoła to coś więcej niż 
edukacja i rozrywka. Od niej zaczyna się 
życie społeczne. Obcowanie z rówieśni-
kami to pierwszy stopień do socjalizacji. 
To fakt, który jako ostatni biorę z synem 
pod lupę. Na przerwach (a bywa, że i na 
lekcjach) rozprawia z Alexem o muzyce, 
z Romeo gra w ping ponga, Malika podzi-
wia za celne bramki, z Jassinem rywalizuje 
o tytuł najbystrzejszego w klasie, z Johnem 
drze koty, a koleżanka z klasy imponuje 
mu pewnością siebie, gdy bezpretensjo-
nalnie pręży się podczas nagrywek na 
TikToka. Choćbym stawała na rzęsach, nie 
zastąpię mu rówieśników. Pomimo nieła-
skawych statystyk zachorowań nie mogę 
zapomnieć, że mam przed sobą młodego 
człowieka, który bez stada czuje się nie-
kompletny. Pod tym względem nie różni 
się zbytnio od dzików, wilków, ryb, mró-
wek czy pszczół.

Według Słownika języka polskiego decyzja 
jest postanowieniem będącym wynikiem 
dokonania wyboru. Przyznaję się bez bi-
cia – nie wiem, czy mój wybór jest jedy-
ny i słuszny. Jak podają media, pandemia, 
nasze zachowania i działania to materiał 
na setki badań dla socjologów, psycholo-
gów, ekonomistów, politologów. Ze swoimi 
obiekcjami stanowię przedni egzemplarz 
laboratoryjny. Jednak niech dziś rzuci ka-
mieniem ten, kto nie…

Sylwia Znyk
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Rasizm to pogląd stwierdzający, że rasy 
ludzkie są nierówne. Jedne są lepsze od 
innych, ważniejsze, godniejsze, przysługuje 
im więcej praw i przywilejów. Pogląd ten 
przyjmuje, że ludzi różnych ras różni nie 
tylko wygląd, ale także osobowość i inte-
ligencja. Rasę defi niuje się jako zbiór cech 
wspólnych dla danej zbiorowości, np. wy-
gląd, pochodzenie, zachowanie, tradycja 
itd. Rasizm zazwyczaj ma trzy źródła: gene-
tyczne, psychologiczne i historyczne. Żadne 
z nich nie jest uzasadnione.

Ta popularna przed II wojną światową idea 
zyskała wielu zwolenników. Jego najbar-
dziej drastyczną formę wyrażał Holokaust. 
Inne przykłady były równie brutalne – np. 
apartheid w Afryce Południowej, niewol-
nictwo i segregacja rasowa w Stanach 
Zjednoczonych czy w Ameryce Łacińskiej. 
Rasizm był charakterystyczny dla państw 
kolonialnych. Przez stulecia za przynależ-
ność do innej rasy prześladowano Żydów, 
Romów, czarno- i ciemnoskórych, Indian; 
ostatnio do grupy tej dołączyli też Ara-
bowie, a nawet ci, którzy po prostu mają 
inne cechy fi zyczne niż charakterystyczne 
dla danej lokalizacji.

W latach 80. XX wieku pojawił się neora-
sizm. Utrzymany teoretycznie w duchu hu-
manizmu, tak naprawdę oddziela obcych 
od rdzennych mieszkańców danego miej-
sca. Ci drudzy mają własną kulturę i tra-
dycję, której muszą strzec przed „obcymi”. 
Przysługują im szersze prawa oraz więcej 
przywilejów. Obcym, tym „innym”, zarzuca 
się zamachy, np. na tożsamość narodową, 
religię, wychowanie młodzieży itp. Nie są 
oni jednak gorsi czy wrodzy, a jedynie „inni” 
– i z tego powodu powinni być oddzieleni 
od rdzennej kultury, żeby nie ucierpiała na 
skutek wzajemnych kontaktów między ra-
sami. Obcy mają prawo się rozwijać i pie-
lęgnować własne tradycje w poszanowaniu 
praw człowieka, ale ich obecność powinna 
być oddzielona. Tak jest np. na zachodzie 
Europy z ludnością muzułmańską, która 
żyje w swoich dzielnicach (mając zapewnio-
ne podstawowe warunki bytowe), w zasa-
dzie nie przenikając do strefy kulturowej za-
mieszkiwanych państw. Takie wyizolowanie 
ze względu na rasę nie ma podłoża bezpo-
średnio związanego z cechami fi zycznymi, 

ale raczej z samą odmienną kulturą, którą 
najczęściej traktuje się jako zagrożenie. Nie 
jest niespodzianką, że taka forma rasizmu 
również dyskryminuje i staje się podłożem 
licznych konfl iktów.

 

Mówiąc o współczesnych formach rasizmu, 
nie sposób pominąć roli mediów w kreowa-
niu wizerunku różnych grup społecznych. 
Również „obcych” – zazwyczaj w materiałach 
informacyjnych i edukacyjnych przedstawia-
nych jako miłych sąsiadów, których kultura 
i zwyczaje mogą wzbogacić naszą własną 
kulturę. Jednak to nie media rządowe i kon-
trolowane mają dzisiaj największy zasięg i tak 
naprawdę rasizm krzewi się właśnie w tych 
niekontrolowanych. Nie mówimy nawet o tak 
skrajnych ugrupowaniach, jak np. neonaziści, 
którzy mają swoje zrzeszenia i kanały pro-
mocji własnych treści, ale o zwykłych oby-
watelach, którym przeszkadza mieszkanie 

Każdy z nas wie, że rasizm jest zły. Każdy w teorii go 
potępia i pamięta, do czego doprowadził w trakcie II wojny 
światowej. Pomimo tej teoretycznej wiedzy mamy dzisiaj 
wokół wiele przypadków dyskryminacji rasowej. Nie chodzi 
tylko o mentalność, którą czasem trudno wykarczować 
z automatycznych, ugruntowanych kulturowo stereotypów. 
Rasizm pojawia się w słowie i czynie, poprzez jawne wrogie 
działania, jak i zawoalowane taktyki w imię opacznie 
pojętego dobra. Konwencja ONZ nt. dyskryminacji rasowej 
(z 1966 r.) jasno stwierdza: nie ma żadnego uzasadnienia dla 
rasizmu – ani w praktyce, ani w teorii.

Każdy z nas wie, że rasizm jest zły. Każdy w teorii go 
potępia i pamięta, do czego doprowadził w trakcie II wojny 
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z automatycznych, ugruntowanych kulturowo stereotypów. 
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działania, jak i zawoalowane taktyki w imię opacznie 
pojętego dobra. Konwencja ONZ nt. dyskryminacji rasowej 
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rasizmu – ani w praktyce, ani w teorii.

14 GAZETKA





na jednym osiedlu z człowiekiem z drugie-
go końca świata. Swoje niezadowolenie taki 
obywatel wyraża w internecie – poprzez ko-
mentarze, w mediach społecznościowych, 
czasem nawet tworząc grupy mające na 
celu pośrednie prześladowanie lub szkalo-
wanie pewnych zwyczajów obcych, ich kul-
tury, czasem nawet samej fi zyczności.

Jeszcze inną formą jest sztuka – dzisiaj wy-
danie książki, zrobienie fi lmu, prowadzenie 
bloga czy bycie krytykiem różnych form 
sztuki nie wymaga zbyt wielu umiejętności, 
jednak często popularność bierze się z się-
gania po środki przekazu, które bulwersują, 
wzbudzają niezdrowe zainteresowanie, wy-
wołują skrajne emocje. Temat odmiennych 
ras, często poruszany w popkulturze, lepiej 
się sprzedaje oprawiony w specyficzne 
zwroty, porównania i przenośnie, które z re-
guły na różnych poziomach dyskredytują 
przedstawianą osobę. Jeszcze częściej prze-
jaskrawiane są stereotypy, nawet te ukryte 
w zbiorowej podświadomości. Operowanie 
takimi środkami powoduje, że przeciętny 
odbiorca książki, fi lmu czy muzyki pewne 
treści uznaje za oczywiste i przestaje się 
wstydzić swojej podświadomej niechęci do 
„innego”. Najgorzej jest wtedy, kiedy zaczy-
na ją uznawać za naturalną i wspomaga ją 
środkami nienawiści, co niestety zdarza się 
coraz częściej.

Do bardzo licznych protestów dotyczą-
cych dyskryminacji rasowej doszło kilka 
miesięcy temu w Stanach Zjednoczonych, 
kiedy to zmarł brutalnie potraktowany 
przez służby mundurowe czarnoskóry 
mężczyzna. Skala niezadowolenia, która 
przebiegła przez USA w tamtych tygo-
dniach, była ogromna – ludzie masowo 
wychodzili na ulice i protestowali prze-
ciwko wszelakim nierównościom, którym 
poddawani są nie tylko imigranci, ale tak-
że pełnoprawni mieszkańcy kraju. Nagle 
na szeroką skalę można było zobaczyć 
zamiatany pod dywan problem – nierów-

nego traktowania czarnoskórych, ich gett, 
ich gorszych wynagrodzeń, trudniejszego 
dostępu do edukacji czy pracy, a w końcu 
– stereotypowego traktowania nie tylko 
przez służby bezpieczeństwa, ale i polity-
ków. Rasizm, objawiony nagle w tej spon-
tanicznej formie, zaczął zaskakiwać – czy 
naprawdę w USA możliwe są aż takie nad-
użycia o podłożu rasowym?

Faktem jest, że czas masowych prote-
stów zbiegł się z trwającą już kilka mie-
sięcy pandemią. Może kwarantanna 
i obostrzenia wzmogły w ludziach bunt 
przeciwko dyskryminacjom, może dzięki 
temu zaczęli oni głośniej krzyczeć o rów-
nouprawnienie rasowe. Nie był to by-
najmniej odosobniony przypadek, kiedy 
policja bezpodstawnie i brutalnie potrak-
towała czarnoskórego. Zarówno w ame-
rykańskich służbach bezpieczeństwa, jak 
i wśród rządzących rasistowska mental-
ność ma się wyjątkowo dobrze i czerwco-
we manifestacje właśnie w tę zakłamaną 
mentalność uderzały. Z jakim skutkiem – 
pewnie nieprędko się dowiemy.

Jednak Stany Zjednoczone nie są odosob-
nione w swoich rasistowskich uprzedze-
niach. Jak się okazuje, na całym świecie 
istnieją ludzie mający w XXI w. problem 
z innym kolorem skóry,  wyznaniem 
czy orientacją seksualną. W Rosji i Chi-
nach problemy z nietolerancją rasową 
są ogromne, jednak skoro się o nich nie 
mówi, to uznaje się je za nieistniejące. 
W Europie natomiast chętnie wypieramy 
fakt, że jesteśmy uprzedzeni rasowo, bo 
przecież mieliśmy już dramatyczną na-
zistowską lekcję, czym rasizm może się 
skończyć. Jednak pod powłoką tolerancji, 
o której tak lubią mówić państwa zachod-
nie, również znajduje się lęk i niechęć do 
„obcego innego”. I nie dotyczą one cech 
fi zycznych czy etnicznych, ale... intelektu-

alnych. Odmienne rasy zwykliśmy uzna-
wać za zacofane, głupsze, nieefektywne, 
niezorganizowane... Jednym słowem nie-
zdolne do funkcjonowania w cywilizacji 
„wysoko” rozwiniętej.

Z różnych badań wynika, że najbardziej 
tolerancyjni są spadkobiercy kolonializmu 
– Brytyjczycy, Amerykanie (choć w kontek-
ście powyższego przykładu owa tolerancja 
zastanawia), Australijczycy i Nowozeland-
czycy. Wysoko plasują się Skandynawowie 
i większość Latynosów. Słabo wypada Fran-
cja i Niemcy, choć przecież tam kształtowa-
ła się idea mul� kulturowa. Również wśród 
ludności bałkańskiej mamy wiele osób 
o uprzedzeniach rasowych. Nieco lepiej 
wypadają Polska, Czechy, Słowacja, Ukra-
ina czy Białoruś, która jest uznawana za 
jedno z najbardziej tolerancyjnych państw 
europejskich, jeśli chodzi o rasę. Na innych 
kontynentach do najbardziej uprzedzonych 
należą mieszkańcy Indii, Filipin, Indonezji, 
Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej.

Z różnych analiz sympatii i antypatii raso-
wych jasno wynika, że świat się ogromnie 
zmienił pod kątem tolerancji. Ta ewolucja 
nie poszła jednak w jedynym – jak by się wy-
dawało – słusznym kierunku. Rasizm, jawnie 
uznany jako niezwykle szkodliwy dla społe-
czeństw, ustroił się w zupełnie nowe piórka 
i w konsekwencji nie da się tak łatwo okre-
ślić przypadków naruszeń ustanowionych 
praw w tej kwes� i. W teorii wszyscy chętnie 
zwalczalibyśmy ksenofobiczne zachowania 
wokół nas, w praktyce – wielu wśród nas 
ma nadal mentalność dyskryminującą ze 
względu na rasę. Dlatego mówienie na głos 
o dzisiejszych problemach neorasizmu jest 
tak ważne, bo unaocznia faktyczny proces 
i niszczy ugruntowaną społecznie atrapę mi-
tycznego, mul� kulturowego państwa.

Ewelina Wolna-Olczak

na jednym osiedlu z człowiekiem z drugie-
go końca świata. Swoje niezadowolenie taki 
obywatel wyraża w internecie – poprzez ko- nego traktowania czarnoskórych, ich gett, 
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Odczarować historię
Historia to nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, 
a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych po-
świadczonych pismem świadectw. Już ziewasz? A wcale nie musisz! Aby lepiej zrozu-
mieć istotę historii, warto ruszyć się z kanapy i wyjść jej na spotkanie. 

966
Chrzest Polski 
to tradycyjna 
nazwa chrztu 
księcia Polan 
Mieszka I, który 
zapoczątkował 
na ziemiach 
polskich pro-
ces wypierania 
religii etnicz-
nych przez religię chrześcijańską. Uważa 
się go również za symboliczne wydarzenie, 
które było początkiem państwa polskiego 
i polskiego Kościoła. Chrzest Polski datuje 
się zazwyczaj na rok 966, chociaż nie jest to 
pewne, gdyż źródła średniowieczne różnią 
się zarówno w opisie okoliczności, w jakich 
doszło do chrztu, jak też podają różne daty 
tego wydarzenia. 

W związku z niespójnością w zapiskach 
rocznikarskich i opowieściach kronikarzy 
średniowiecznych powstało także wiele teo-
rii na temat miejsca wydarzeń związanych 
z chrystianizacją państwa Polan. Jeden rocz-
nik wskazuje Pragę, drugi Ratyzbonę, trzeci 
Gniezno, a jeszcze inny Poznań. Jednak ba-
dania archeologów ujawniły duże zespoły 
osadnicze i sakralne, pochodzące z X wieku, 
w Poznaniu, na Ostrowie Lednickim oraz 
w Gnieźnie. Co ciekawe, na Ostrowie Lednic-
kim odkryto hipotetyczne baseny chrzciel-
ne w tamtejszej kaplicy pałacowej. Warto 
więc przemierzyć Wielkopolskę, by zobaczyć 
Ostrów Lednicki – największą z pięciu wysp 
na jeziorze Lednica, położoną 36 km od Po-
znania i około 18 km od Gniezna. Na teren 
Ostrowa Lednickiego dopłyniesz promem, 
który kursuje co pół godziny w okresie dzia-
łalności muzeum. Spacer po wyspie to wspa-
niała lekcja historii w miejscu związanym 
z początkiem państwa polskiego.

Ostrów Lednicki to naczelny gród w pań-
stwie pierwszych Piastów, będący areną 

wielu wydarzeń politycznych państwa. 
Na Ostrowie prawdopodobnie rezydowa-
ła żona Mieszka I Dąbrówka i tutaj mógł 
przyjść na świat książę Bolesław I Chrobry, 
który w roku 1000 gościł w grodzie cesarza 
Ottona III, podążającego z pielgrzymką na 
grób św. Wojciecha. Za panowania Miesz-
ka I i Bolesława Chrobrego wyspa była 
jednym z głównych ośrodków obronnych 
i administracyjnych Polski. Zachowały się 
na niej pozostałości grodu oraz wzniesione 
w czasach panowania Mieszka I relikty naj-
starszego w Polsce zespołu preromańskiej 
architektury pałacowo-sakralnej i wolno 
stojącego kościoła cmentarnego z grobami 
w nawie i aneksach. 

Badania archeologiczne nad skarbami Pia-
stów przyczyniły się do odkrycia wielu za-
bytków ruchomych (szczątki szkieł i ramek 
witrażowych czy ołowianych dachówek). 
Mieszkańcy Ostrowa Lednickiego pozostawili 
po sobie także sporo przedmiotów luksuso-
wych, takich jak srebrne i złote ozdoby. Za-
chowane gliniane naczynia, drewniane łyżki 
i czerpaki z rzeźbionymi rączkami, a także na-
rzędzia rolnicze, warsztaty tkackie oraz sprzęt 
rybacki przybliżają obraz życia codziennego 
tutejszych osadników. Nie do przecenienia 
jest także zbiór militariów, wśród których 
na uwagę zasługuje hełm z nosalem wykuty 
z jednego kęsa żelaza oraz inkrustowane sre-
brem i miedzią groty włóczni.

Obecnie na wyspie mieści się rezerwat ar-
cheologiczny wchodzący w skład Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy. Na lekko 
pofałdowanym terenie znajdują się liczne 
stanowiska archeologiczne i obiekty etno-
graficzne. Wyspę Ostrów Lednicki uznano 
za Pomnik Historii. 

1410
Grunwald to wieś w Polsce położona w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim, w po-
wiecie ostródzkim. W odległości 2 km na 

południowy wschód od wsi, pomiędzy 
Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem, leży 
historyczne pole bitwy, w której 15 lipca 
1410 r. połączone wojska polsko-litewskie 
pod dowództwem Władysława Jagiełły od-
niosły zwycięstwo nad wojskami krzyżacki-
mi dowodzonymi przez Ulricha von Jungin-
gena. Około 1 km na południowy wschód od 
wsi znajdował się niegdyś tabór krzyżacki.

Bitwa pod Grunwaldem to jedna z naj-
większych bitew średniowiecznej Europy. 
Wynik jatki miał istotny wpływ na ówcze-
sne stosunki polityczne, ponieważ wyniósł 
dynastię jagiellońską do rangi najważniej-
szych w Europie. Zwycięstwo grunwaldzkie 
nabrało symbolicznego wymiaru i stało 
się wartością narodową trwale zapisaną 
w świadomości wielu pokoleń Polaków.

Obecnie na polu bitwy znajduje się Pomnik 
Zwycięstwa Grunwaldzkiego, składają-
cy się z granitowego obelisku, jedenastu 
masztów symbolizujących sztandary pol-
skich i litewsko-ruskich chorągwi, a także 
amfiteatru z pomieszczeniami Muzeum Bi-
twy pod Grunwaldem, salą kinową i mapą 
plastyczną z kolorowych kamieni, pokazu-
jącą pozycję wojsk przed bitwą. 

Ziemia wciąż skrywa wiele niespodzia-
nek. Nadal nie znamy miejsca grobów 
uczestników starcia. Rokrocznie Grunwald 
przyciąga doświadczonych archeologów 
i detektorystów pól bitewnych, którzy 
pragną do krzy-
żackiej legen-
dy dołożyć choć 
cegiełkę. Obszar 
obejmujący łąki 
i tereny zalesio-
ne, zespół 
pomnikowy 
oraz ruiny ka-
plicy pobitew-
nej został uzna-
ny za Pomnik 
Historii. 

Mieszko |
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1940
Auschwitz-Birkenau, Stutthof, Ravens-
brück, Dachau – to najczęstsze nazwy 
niemieckich obozów koncentracyjnych, 
które padają na kartach podręczników 
szkolnych. Na mapie często brakuje nazi-
stowskiego obozu w Forcie Breendonk na 
terenie Belgii, położonego niedaleko jed-
nej z głównych dróg łączących Brukselę 
z Antwerpią, na przedmieściach miejsco-
wości Willebroek.

Fort Breendonk w zamierzeniu miał sta-
nowić system obronny miasta i portu 
w Antwerpii, ale od września 1940 r. do 
września 1944 r. przeobraził się w nie-
miecki obóz jeniecki i przejściowy, do 
którego trafiło łącznie około 3600 więź-
niów. W Forcie na początku przetrzymy-
wano głównie Żydów, później więźniów 
politycznych i członków ruchu oporu, 
a z czasem komunistów i socjalistów. 
Pojmani pozostawali tu około trzech 
miesięcy, po czym przewożono ich do 
obozu koncentracyjnego w Niemczech, 
Austrii lub okupowanej Polsce. W obo-
zie łamano wszystkie prawa człowie-
ka, zwłaszcza prawa do sprawiedliwe-
go osądu. Niedożywienie, katorżnicza 
praca, nieludzkie warunki mieszkalne, 
przemoc. Na terenie obozu wyznaczono 
place budowy, pomieszczenia do prze-
słuchań, jak i plac do wykonywania eg-
zekucji. Gehenna.

W 1947 r. parlament Belgii ustanowił plan 
utworzenia Miejsca Pamięci Breendonk. 
Jest to jeden z najlepiej zachowanych 
obozów koncentracyjnych w Europie. To 
świadectwo okrucieństwa hitlerowców, 
a jednocześnie przesłanie dla nowego 
pokolenia na temat istoty tolerancji.

1944
Lommel to miasto i gmina we wschodniej 
Belgii, w prowincji Limburgia. Tutaj znajdu-
je się polski cmentarz wojskowy z groba-
mi 257 żołnierzy poległych w czasie walk 
w 1944 r. i jednocześnie największa polska 
nekropolia na terenie Belgii. W 1946 r. 
z inicjatywy władz brytyjskich zostały do 
Lommel przeniesione ciała żołnierzy pole-
głych w różnych częściach Belgii i Holandii. 
Spoczęli tu żołnierze 1 Dywizji Pancernej 

generała Stanisła-
wa Maczka oraz 
polscy lotnicy, któ-
rzy zginęli, walcząc 
o wyzwolenie Bel-
gii. Najmłodsi mie-
li po 18 lat. 

Stanisław Maczek 
był wybitnym pol-
skim politykiem, 
dowódcą wojsko-
wym w okresie II 
wojny światowej, 
generałem dywizji 
Wojska Polskiego, 

kawalerem Orderu Orła Białego. Był zwo-
lennikiem prowadzenia wojny w sposób 
nowoczesny. Według niego rola piechoty 
na polach bitew wyraźnie zmalała. Za-
uważył, że efektywność wojny zależała od 
wsparcia m.in. lotnictwa i broni pancer-
nej. Z uwagi na przekonania uznawano go 
za polskiego prekursora broni pancernej. 
Podkomendni widzieli w nim genialnego 
stratega i autorytet moralny. Minimalizo-
wał ogień artyleryjski, by ocalić cywilów. 
W 1942 r. powierzono mu dowództwo nad 
1 Dywizją Pancerną, która przeszła szlak 
bojowy przez Francję, Belgię, Holandię 
i Niemcy, a w 1944 r. brała udział w inwa-
zji sił alianckich w Normandii i odegrała 
znaczącą rolę w bitwie pod Falaise. We 
wrześniu 1944 r. 1 Dywizja Pancerna do-
wodzona przez generała Stanisława Macz-
ka toczyła krwawe walki, które przyniosły 
wolność około 60 miastom i wioskom fla-
mandzkim. Uczestniczyła także w wyzwa-
laniu Bredy oraz w zdobyciu niemieckiego 
Wilhelmshaven. 

Wyryty w Lommel na cmentarnej ścianie 
pamięci napis w trzech językach (polskim, 
francuskim i niderlandzkim) „Za naszą i wa-
szą wolność” został zwieńczony ponad sze-
ściometrowym krzyżem. Ofiarę żołnierzy 

symbolizuje marmurowa rzeźba autorstwa 
Mariana Wnuka z 1959 r., przedstawiająca 
kobietę z wieńcem laurowym. Uproszczo-
na, zwarta figura rozwija koncepcję rzeź-
by „Macierzyństwo”, którą Wnuk wykonał 
dwa lata wcześniej. Statua jest monumen-
talnym wyrazem heroizmu. Wieniec lau-
rowy jest jednocześnie symbolem zwycię-
stwa. To nim ozdabiano głowy laureatów 
na igrzyskach w Grecji i Rzymie. Z czasem 
stał się metaforą nie tylko triumfu, ale i wy-
bitnych osiągnięć we wszelkich dziedzinach 
życia. Jedna z odznak żołnierskich (Wzoro-
wy Żołnierz) ma kształt wieńca laurowego. 
Praca Wnuka powstała w okresie „odwilży” 
na zlecenie polskiego MSZ. Co ciekawe, to 
jedyna realizacja zagraniczna tego wybit-
nego rzeźbiarza. 

„Belgia jest wdzięczna Polsce. Dziękujemy 
wam, Polacy” – powiedział król Belgów Fi-
lip I we wrześniu minionego roku podczas 
uroczystości na polskim cmentarzu woj-
skowym w Lommel, wypowiadając ostat-
nie zdania po polsku. Jak podkreślał ge-
nerał Maczek: „Żołnierz polski bije się za 
wolność wielu narodów, ale umiera tylko 
dla Polski”. Co roku odbywają się uroczy-
stości ku czci śmiałków, którzy brali udział 
w wyzwalaniu Francji, Belgii i Holandii. Bo 
historia to nie wojny, to ludzie.

Za źródła historyczne można uznać wszyst-
kie pozostałości po działalności naszych 
przodków – pisane (listy, pamiętniki, do-
kumenty, mapy), jak i niepisane (obrazy, 
ceramika, militaria, monety). Istnieją jed-
nak źródła historyczne, które mają spe-
cjalną wartość – to zabytki, budowle o du-
żej wartości historycznej i naukowej. Daty, 
fakty, nazwiska… – historia to coś więcej! 
Odkryj w sobie pasję odkrywania prze-
szłości; zacznij poszukiwania historycz-
ne na własną rękę. Wiosenne weekendy 
to doskonała okazja, by odczarować ten 
przedmiot szkolny. 

Sylwia Znyk
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                         ybuch pandemii koro-
nawirusa zaskoczył cały świat i spra-
wił, że trzeba było nagle zmienić 
wszystkie swoje plany i przyzwycza-
jenia. Przez kilka tygodni nie można 
było przemieszczać się nawet do pra-
cy czy szkoły. Okazało się, że skutki 
pandemii, a właściwie długotrwa-
łego zamknięcia się poszczególnych 
osób i rodzin we własnych domach, 
są często dość niezwykłe. 

Pojawianie się dzikich zwierząt na ulicach 
europejskich czy amerykańskich miast zda-
rzało się i wcześniej, ale raczej na obrzeżach 
i trochę przypadkowo – gdy dziki lub lisy 
zapuszczały się w miejską dżunglę w poszu-
kiwaniu jedzenia. Teraz jednak opustoszałe 
miasta przyciągały nawet całe stada dzikich 
zwierząt, które, nie niepokojone przez niko-
go, przechadzały się po drogach i zapuszcza-
ły do przydomowych ogródków. 

To tylko mały odblask procesu, który uczeni 
nazywają „wielką pauzą” lub antropopau-
zą. Polega on na tak znacznym spowolnie-
niu ludzkich działań, że zostało to odczute 
w świecie natury i dało niezwykłe efekty. 
Chodzi przede wszystkim o zaniechanie po-
dróży samochodowych i samolotowych, 
a także zwykłego przemieszczania się ludzi 
w parkach, lasach czy nawet po ulicach. 
Z tym wiąże się mniejsza ilość wytwarza-
nych spalin i toksyn. Dzika przyroda korzysta 
z ograniczenia ludzkiej mobilności. W wiel-

kich chińskich miastach widać na niebie 
gwiazdy, dotąd skutecznie zakrywane przez 
smog. W neapolitańskiej zatoce jest przej-
rzystsza woda i można obserwować pły-
wające ryby, ponieważ mułu nie wzburzają 
setki łodzi. Popularne miejsca wycieczkowe 
– jak Tatry w Polsce, które co roku odwie-
dza kilka milionów turystów – miały szansę 
na regenerację, a zwierzęta i ptaki odczuły, 
że mają dla siebie więcej przestrzeni. Szlaki 
turystyczne nie były zadeptywane. 

Naukowcy korzystają z okazji i obserwują 
przemieszczanie się zwierząt i ich aktyw-
ność w krajobrazach zmienionych przez 
człowieka, a teraz opuszczonych. To do-
bre okoliczności do badań. Oczywiście 
jest i druga strona tej sytuacji. Kłusownicy 
zwiększyli swoją działalność, bo trudniej ich 
upilnować, choć handel zwierzętami staje 
się coraz bardziej obostrzony, także w Chi-
nach i Wietnamie. Ma to związek z lękiem 
przed chorobami odzwierzęcymi – istnieje 
teoria, że do wybuchu obecnej pandemii 
przyczyniły się łuskowce.

Przymusowe przebywanie wielu członków 
rodziny na ograniczonej przestrzeni, nie-
pokój o pracę, jej utrata lub nowy sposób 
wykonywania obowiązków zawodowych, 
lęk o zdrowie, niepewność związana z przy-
szłością – to wyzwania, którym musieli-
śmy sprostać w ciągu kilku tygodni izolacji. 
Taka sytuacja prowadzi także do konflik-
tów i wiele małżeństw musiało zmierzyć 
się z przewartościowaniem swojej relacji. 
W niektórych przypadkach okazało się, że 
partnerzy, którzy dotąd zajęci byli sprawa-
mi zawodowymi i obowiązkami rodzinnymi 
oraz którzy spędzali razem raczej weeken-
dy i urlopy, nie są w stanie „wytrzymać” ze 
sobą na co dzień. Zauważają u siebie wady, 
których dotąd nie dostrzegali lub które 
przymusowa izolacja uwypukliła. Dodatko-

wo zmęczenie psychiczne i nieumiejętność 
spędzania czasu wolnego razem powodują 
kłótnie, których natężenie przybiera na sile. 
Wolny czas sprawia także, że zastanawia-
my się nad sobą, swoimi relacjami i przy-
szłością oraz zadajemy sobie pytanie, czy 
chcemy być w takiej relacji. Pojawia się też 
przemoc domowa – psychiczna i fi zyczna. 
We Francji zanotowano o 36 proc. więcej 
aktów przemocy w rodzinie niż dotychczas. 

Nie wszystkim parom udało się wyjść cało 
z tej przymusowej izolacji. Do sądów wpły-
wa coraz więcej pozwów rozwodowych 
i jest to trend zauważalny we wszystkich 
państwach dotkniętych pandemią. W Pol-
sce ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie 
w stosunku do analogicznego okresu sprzed 
roku. Pary z różnym stażem decydują się na 
rozstanie, choć najczęściej jednak dotyczy 
to młodych małżonków, którzy jeszcze nie 
przeżyli wiele razem i ta nowa, niecodzien-
na sytuacja ich przerosła. Rozstają się także 
pary, u których wcześniejsze problemy ze 
wzajemną komunikacją teraz się nasiliły. 
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Czasami, ale rzadziej, zdarzają się sytuacje 
odwrotne – małżonkowie wycofują pozwy 
rozwodowe złożone przed wybuchem pan-
demii. Wracają do siebie, gdyż lepiej być 
z bliską osobą w trudnym okresie. 

Porady u adwokatów szukają też osoby pła-
cące alimenty na dzieci i chcące obniżenia 
tej kwoty – prośbę argumentują obniże-
niem dochodów. Rozwiedzeni małżonko-
wie, którzy dotąd sprawowali podzielną 
opiekę nad dziećmi, domagają się teraz re-
kompensaty (związanej z czasem) za brak 
możliwości spotykania się z pociechami 
z powodu kwarantanny. 

 

Pandemia zmieniła nasze codzienne oby-
czaje. I pewnie wiele z nowych nawyków 
zostanie i po jej ustąpieniu – np. rezygna-
cja z dalekich lub niepotrzebnych podróży 
służbowych albo wypoczynkowych, więk-
sza tendencja do pracy zdalnej, robienie 
zakupów przez internet. Zwolnienie tem-
pa było wymuszone, ale może przyniosło 
refleksję na temat tego, co jest w życiu 
bardziej, a co mniej ważne. Może warto 
częściej rozmawiać z bliskimi, znaleźć czas 
na lekturę i rozwijanie zainteresowań, na 
odpowiedź – co chcemy tak naprawdę 
w życiu robić, gdzie mieszkać i z kim żyć. 

Zaczynamy doceniać wagę codziennych 
spraw – takich jak wyjście na spacer czy do 
kina, wypicie kawy w barze i zakupy w galerii 
handlowej. Zdajemy sobie sprawę z krucho-
ści życia i z szansy, jaką jest życie w zdrowiu, 
które okazuje się pierwszoplanową warto-
ścią. Rzeczy materialne przestają być tak 
ważne, a kwestie duchowe wysuwają się 
na pierwszy plan. Zaczynamy doceniać in-
nych ludzi i zauważać ich wysiłek w niesie-
niu pomocy, zwłaszcza chorym i słabszym 
– dotyczy to przede wszystkim pielęgnia-
rek i lekarzy, ale i innych zawodów, których 
przedstawiciele stali na stanowisku pracy 
w tym niełatwym okresie. Ludzie zbliżyli się 
do siebie, oferując pomoc osobom starszym 
lub niemogącym liczyć na rodzinę w robieniu 
zakupów czy w sprawach codziennych. 

Zwiększyła się świadomość higieny – za-
częto większą wagę przywiązywać do 
czystości, szczególnie do odpowiedniego 
mycia rąk i dezynfekcji. Również wnętrza 
autobusów czy metra stały się nareszcie 
czyste. Okazało się, że wiele spraw urzę-
dowych można załatwić zdalnie. Pogłębi-

ła się cyfrowa rewolucja w urzędach, ale 
i zwykli obywatele musieli przejść szybki 
kurs obsługi komputera – choćby po to, by 
pomóc swoim dzieciom w nauce zdalnej. 

Pandemia wymusiła zmiany w formie pra-
cy, przede wszystkim wielkiej rzeszy urzęd-
ników, oraz przyśpieszyła digitalizację fi rm. 
Do tej pory system pracy zdalnej był w za-
sadzie dość rzadko stosowany i używany 
raczej na życzenie pracownika lub w sytu-
acjach nagłych. Dość niszowa możliwość 
pracy online w czasie lockdownu stała się 
powszechna. Obecnie wiele firm zaczyna 
wdrażać hybrydowy model pracy, czyli łą-
czący pracę w biurze z pracą w domu. 

Wiele osób odkryło zalety takiego syste-
mu. Nie muszą wcześnie wstawać i poświę-
cać czasu na dojazd do pracy i powrót do 
domu. Są dzięki temu mniej zmęczeni, mają 
więcej ochoty do działania i więcej czasu 
dla rodziny. Inni podkreślają wady: brak 
stałego kontaktu z kolegami i przełożonymi 
przekłada się na słabszą motywację, zanika 
więź między pracownikami, pogarsza się ich 
komunikacja i współpraca, zaś ograniczenie 
się do przestrzeni domowej rodzi napięcia, 
szczególnie gdy inni członkowie rodziny też 
pracują lub uczą się w domu. 

Wydaje się jednak, że system pracy zdalnej 
zagości od teraz w wielu fi rmach i stanie się 
powszechny. Oczywiście pozostają do sprecy-
zowania kwes� e używania osobistego lapto-
pa czy domowego internetu oraz zużywania 
prądu w celu wykonywania obowiązków służ-
bowych. Tu może być potrzebne wprowadze-
nie pieniężnych ekwiwalentów pokrywają-
cych koszty własne pracowników. Konieczne 

może być też przygotowanie odpowiedniej 
struktury informatycznej do pracy w domu, 
opartej na bezpiecznych zasadach, a także 
wprowadzenie kryteriów sprawdzających 
efektywność pracy z domu. Oczywiście zmia-
ny w systemie pracy zdalnej dotyczą tylko 
pewnej części pracowników. Większość za-
wodów i działalności ludzkiej opiera się jed-
nak na bezpośrednich kontaktach.

Brak możliwości chodzenia do pracy, do 
galerii handlowych, klubów sportowych, 
restauracji, kin czy spotykania się z dalszą 
rodziną i przyjaciółmi okazał się ciężkim 
doświadczeniem dla ludzkiej psychiki. Nie-
stety dla wielu osób oznacza to wpadnięcie 
w jakąś formę uzależnienia. Sprzedaż alko-
holu na świecie znacząco wzrosła podczas 
pandemii, szczególnie w najbardziej nią do-
tkniętych krajach – w Hiszpanii i we Wło-
szech. Co ciekawe, alkohol zaczęły pić oso-
by, które wcześniej go unikały. Tak działo się 
w wielu krajach. Przyczyny to nuda, stres, 
poczucie osamotnienia i dezorganizacja 
życia zawodowego i rodzinnego. W takiej 
sytuacji łatwiej znaleźć szybkiego pocieszy-
ciela w postaci piwa lub kieliszka wina. Po-
jawiły się też akcje typu apéro Skype, które 
dodatkowo zachęcały do rozluźnienia się 
i pokrycia niepokojów przez kontakt pole-
gający na wznoszeniu „wspólnych” toastów. 

W czasie izolacji nasiliły się także takie szko-
dliwe zachowania jak hazard i zakupoholizm. 
Natomiast dzieci i młodzież spędzały więcej 
czasu przed ekranami komputerów – nie tylko 
po to, żeby się uczyć zdalnie. Wielu młodych 
uzależniło się od gier komputerowych i kon-
taktów internetowych. Trudno się dziwić – ro-
dzice zajęci byli własną pracą online, a mło-
dym brakowało kontaktu z rówieśnikami, ale 
też uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. 

W Wielkiej Brytanii wzrosła lawinowo sprze-
daż herbaty, kawy, ciasteczek oraz książek. 
Brytyjczycy wydali na nie miliony funtów. 
Chirurdzy estetyczni zanotowali wzrost 
konsultacji związanych z operacjami pla-
stycznymi, szczególnie dotyczącymi twarzy. 
W czasie izolacji widzieliśmy siebie poprzez 
ekrany telefonów i komputerów – czy to 
w czasie oficjalnych telekonferencji, czy 
kontaktów prywatnych. I dobrze dostrze-
galiśmy liczne defekty urody – które teraz 
chcemy poddać korekcie. Przymusowa izo-
lacja w każdym z nas zostawiła jakiś ślad.

Sylwia Maj

24 GAZETKA



GAZETKA   25

www.elabouti.com



stosowanie produktów ekologicznych jest niezbędne 
dla zdrowia i planety, aby to umożliwić, oferujemy 
szkolenia naszym pracownikom i edukujemy naszych 
klientów.

ZAANGAŻOWANIE:

zajęcia rozwijająco-edukacyjne dla dzieci i dorosłych 
w Centrum Edukacji i Kultury Polskiej Plus
organizowanie imprez dla pracowników
zniżki na wydarzenia kulturalne i eventy

DYNAMICZNOŚĆ:

zapewniamy wszelkiego rodzaju wsparcie naszym 
pracownikom podczas trwania całej kariery
zaufana i kompetentna obsługa po polsku
profesjonalna odzież robocza
darmowe zajęcia prozdrowotne
zamknięta grupa na Facebooku z zajęciami 
prozdrowotnymi, motywacyjnymi, kulturalnymi i rozrywkowymi,
prowadzonymi przez profesjonalistów i osoby z doświadczeniem
@Magabel ensemble.Naturellement!

OPIEKA:

gwarancja najlepszych warunków płacowych
oraz wszelkich świadczeń socjalnych

NIEZAWODNOŚĆ:

Dołącz do Lidera na rynku belgijskim z 13-letnim
doświadczeniem w systemie titres-services

Pracujmy razem  
w zgodzie z naszą planetą

MAGABEL?  
NATURALNIE!

ZATRUDNIAMY PODCZAS WAKACJI
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GŁOS LUDU
Podążając za starożytną definicją, demokracja 
jest systemem gwarantującym udział obywa-
teli w rządzeniu państwem. To oni mają spo-
śród siebie wybrać reprezentantów, którzy 
będą dbali o interesy poszczególnych grup 
społecznych, mając jednocześnie na uwa-
dze dobro wszystkich obywateli, bez wyklu-
czeń. W wolnych wyborach zostają wyłonieni 
większością głosów przedstawiciele państwa, 
którzy muszą mieć na względzie także osoby 
stanowiące mniejszość polityczną lub każdą 
inną. Przez stulecia pojęcie demokracji ule-
gało zmianom, przybierając mniej i bardziej 
udane formy. Dzisiaj najpopularniejsza jest 
demokracja parlamentarna, a jej fundament 
stanowi konstytucja.

Współczesne systemy demokratyczne po-
winny gwarantować swoim obywatelom kil-
ka niezwykle istotnych praw. Jednym z nich 
jest możliwość sprawowania rządów przez 
każdego, bez względu na pozycję społecz-
ną, wyznanie, status majątkowy, kolor skóry 
itd. Powiązany z tym punktem jest kolejny 
– możliwość udziału w wolnych wyborach 
i wybór własnych przedstawicieli na stano-
wiska publiczne. Wybory powszechne w tym 
systemie stanowią gwarant prawomocności 
władzy – bez nich demokracja nie istnieje. Za-
sadami wyborczymi rządzi konstytucja. Innym 
kryterium jest gwarancja suwerenności ludu, 
czyli nadzór nad każdą władzą spoczywający 
w rękach obywateli danego państwa. Waż-
nym punktem jest również kwestia odpowie-
dzialności – to rządzący (działający w imieniu 
swoich wyborców) muszą się poddawać kon-
trolom, żeby nie przekroczyć granic własnych 
kompetencji w myśl prywaty lub źle pojętego 
interesu społecznego. 

Jednym z lepiej sprawdzających się czynników 
demokratycznych państw jest podział władzy 
między kilka instytucji, np. parlament może 
być kontrolowany przez senat lub prezyden-

ta. Dobrze działający system demokratyczny 
zakłada też istnienie opozycji, która gwaran-
tuje walkę o prawa obywateli pozostających 
w mniejszości politycznej. Kolejnym punktem 
są prawa człowieka, w tym obywatelskie, 
chroniące przed ingerencją władzy w życie 
przeciętnego człowieka, czy dotyczące wolno-
ści (np. przekonań czy słowa), równości i do-
stępu do godnych warunków życia.

WSKAŹNIK DEMOKRACJI
Organizacja Economist Intelligence Unit już 
w 2006 r. opracowała kryteria mające oce-
niać stan różnych systemów politycznych 
w 167 krajach świata. Corocznie aktualizo-
wany jest indeks państw „punktowanych” 
według 60 czynników w pięciu kategoriach: 
proces wyborczy i pluralizm, swobody oby-
watelskie, funkcjonowanie administracji 
publicznej, partycypacja polityczna i kultu-
ra polityczna. Zgodnie z punktacją państwa 
określane są jako systemy w pełni demokra-
tyczne, wadliwe, hybrydowe lub poddane 
reżimowi autorytarnemu.

W ubiegłym roku jako demokracje pełne 
zostały sklasyfikowane (w kolejności od 
największej liczby punktów): Norwegia, Is-
landia, Szwecja, Nowa Zelandia, Finlandia, 
Irlandia, Dania, Kanada, Australia, Szwecja, 
Holandia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Bry-
tania, Urugwaj, Austria, Hiszpania, Mau-
ritius, Kostaryka, Francja, Chile, Portugalia. 
Wśród wadliwych systemów demokratycz-
nych wyróżniono 54 kraje, w tym Polskę na 
miejscu 35. (w łącznym rankingu miejsce 57.) 
i Belgię na miejscu 11. (w łącznym rankingu 
miejsce 33.). W tym zestawieniu znajdziemy 
także m.in. Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, 
Estonię, Włochy, Indie, Brazylię, Japonię, 
Koreę Południową, Meksyk itd. Wśród 
systemów hybrydowych jest 37 państw, 
w tym m.in. Grecja, Albania, Czarnogóra itd., 
a wśród reżimów autorytarnych 54 państwa, 

w tym m.in. Rosja, Egipt, Iran, Syria, Korea 
Północna, Kuba itd. Pełny raport z 2019 r. 
znajduje się na stronie www.eiu.com.

PROTESTY I PANDEMIA
Ubiegły rok obfitował w liczne manifestacje 
broniące zarówno samego ustroju, jak i praw 
człowieka. Na całym świecie odnotowano 
wzrost protestów politycznych i niepokojów 
społecznych, najczęściej wyrażanych w spo-
sób pokojowy, choć w kilku krajach nie obyło 
się bez zamieszek i rozlewu krwi. Powody były 
różne – od ekonomicznych, dotyczących kosz-
tów życia, bezrobocia, nierównych wynagro-
dzeń, przez społeczne, dotyczące wykluczeń, 
ograniczeń praw człowieka, po polityczne – 
wyrażane w zwykłym niezadowoleniu z pro-
wadzonej polityki, populistycznych haseł, 
korupcji czy prywaty w podejmowaniu decy-
zji. Po stronie plusów można zaliczyć przede 
wszystkim wzrost zaangażowania obywateli 
w życie polityczne – pojawia się coraz więcej 
ugrupowań politycznych, coraz więcej osób 
głosuje w wyborach i publicznie włącza się 
w rządzenie swoim regionem.

Bieżący rok do kondycji światowych demo-
kracji dorzucił jeszcze jeden czynnik: pande-
mię, która znacząco wpłynęła na rządy wielu 
krajów. Faktem jest, że większość państw nie 
była przygotowana na taką sytuację i szukała 
spontanicznych rozwiązań. Często jednak były 
one wprowadzane bez ogłaszania stanu wy-
jątkowego czy epidemiologicznego, a narzu-
cane obywatelom restrykcje wykraczały poza 
konstytucyjną dopuszczalność. Ograniczenia 
swobód obywatelskich, kierowane interesem 
publicznym, nie zawsze miały poparcie oby-
wateli. W kolejnych latach zobaczymy, czy wy-
jątkowy stan, jakiemu poddany został świat, 
będzie miał znaczący wpływ na ustroje poli-
tyczne w różnych krajach.

Ewelina Wolna-Olczak

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ DEMOKRACJI

15 września obchodzimy na całym świecie Międzynarodowy Dzień Demokracji. Ma on przypomi-
nać o tym, jak ważne jest utrzymanie demokratycznych praw we wszystkich państwach świata, 
w poszanowaniu wszystkich obywateli. Obchodzone od 12 lat święto ma w tym roku jeszcze 
inny kontekst. Minione kilkanaście miesięcy w wielu zakątkach globu odznaczało się licznymi 
protestami w obronie demokracji. Świadomość tego, że o podstawowe prawa demokratyczne 
trzeba nadal walczyć, sprawia, że nie traktujemy fundamentalnych celów, takich jak np. pokój, 

bezpieczeństwo, prawa człowieka czy rozwój, jako z góry danych.
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Osoby  chcące  zwiększyć swój etat 
Osoby mające  prawo do zasiłku (chômage, 
CPAS) oraz kartę ACTIVA
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rue de la Jonchaie 13, 1040 Etterbeek
info@optimaservice.be  |  +32 (0)2 219 92 22
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PO PIERWSZE: 
NIEZALEŻNE SĄDY
Aktualny pozostaje problem z polskim są-
downictwem i jego niezawisłością. Ogra-
niczanie praw sędziów, ich wymiana na 
stanowiskach i zeszłoroczna ustawa „ka-
gańcowa” sprawiły, że w wiarygodny i bez-
stronny sąd trudno dziś w Polsce uwierzyć. 
Ustawowym zmianom w sądownictwie 
towarzyszy od początku kampania w me-
diach publicznych mająca na celu społeczną 
dyskredytację pracowników sądownictwa, 
którzy nie zgadzali się na zmiany w konsty-
tucyjnych zapisach.

PO DRUGIE: 
WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ
Pojawiły się też problemy z organizacją 
legalnych zgromadzeń. Liczne pokojowe 
manifestacje w ciągu ostatnich kilku lat 
były tłumione przez policję, niejedno-
krotnie z użyciem siły, a towarzyszyły im 
nielegalne aresztowania i inne represje 
wobec uczestników. Większość takich 
zgromadzeń dotyczyła obrony demokra-
cji, praw człowieka, w tym praw kobiet, 
oraz praw różnych mniejszości. Zgroma-
dzenia, które były zgodne z założeniami 
obecnej władzy, zazwyczaj nie angażowa-
ły sił bezpieczeństwa.

PO TRZECIE: 
WOLNOŚĆ SŁOWA
Powyższe dwa punkty ściśle powiązane były 
z wolnością słowa – prawem notorycznie 
w Polsce naruszanym. Prawo do swobody 
wypowiedzi, w tym tej publicznej, zostało 
drastycznie ograniczone, szczególnie w me-
diach publicznych, które są jednostronne 
i cenzurowane pod wieloma względami. 
Indywidualne poglądy mają również wpływ 
na wiele stref życia przeciętnego człowieka; 
taktyka zastraszania wstrzymuje wielu oby-
wateli od publicznego wyrażania swojego 
zdania oraz korzystania z przysługujących 
im praw człowieka.

PO CZWARTE: 
MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE
Temat „ideologii LGBT” chyba najlepiej 
pokazuje, jak zatwardziała w poglądach 
może być aktualna władza. Przyzwole-
nie, a nawet zachęcanie do wprowadza-
nia w Polsce „stref wolnych od LGBT” 
oraz agresywna kampania wymierzona 
w środowisko mniejszości seksualnych to 
chyba najjaskrawsze przykłady łamania 
praw człowieka. Liczne marsze i manife-
stacje w obronie „tęczowych” poglądów 
są atakowane przez służby bezpieczeń-
stwa i podjudzanych przez media kontr- 
manifestantów. Sędziowie nie gwaran-
tują wyroków zgodnych z konstytucją 
i poszanowaniem (ratyfikowanej prze-
cież przez Polskę) konwencji o prawach 
człowieka, w tym prawie do orientacji 
seksualnej.

PO PIĄTE: 
BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE
Polska jest jednym z najbezpieczniej-
szych krajów pod względem ataków 
terrorystycznych w Europie, jednak 
podejmuje wiele działań mających na 
celu szeroko pojęte inwigilowanie oby-
wateli. Prywatność jest w ostatnich la-
tach monitorowana – z jednej strony 
mamy wzrost uprawnień służb bezpie-
czeństwa, z drugiej – coraz więcej da-
nych o nas jest gromadzonych (nie do 
końca wiadomo w jakim celu) dzięki 
sieciom mobilnym, internetowym, a na-
wet publicznym monitoringom. Mamy 
także coraz więcej przestępstw na tle 
nienawiści. Ofiarami takich ataków są 
z reguły przedstawiciele mniejszości – 
narodowych, rasowych, seksualnych, 
wyznaniowych. Niestety, te przestęp-
stwa wspiera nieme przyzwolenie władz 
oraz coraz większej liczby obywateli, 
podsycając wrogość i nienawiść między 
różnymi grupami społecznymi.

PO SZÓSTE I SIÓDME: 
PRAWA UCHODŹCÓW 
I KOBIET
Istnieje ogromny problem z przestrzega-
niem praw migrantów – zazwyczaj ograni-
cza się im dostęp do procedury azylowej, 
przetrzymuje na granicach i nie zapew-
nia koniecznej ochrony. Niepisane prawo 
mówi również o tym, że cudzoziemiec jest 
z zasady podejrzany, szczególnie wyznaw-
ca islamu lub migrant z terenów Bliskiego 
Wschodu czy Afryki Północnej. Nie do przy-
jęcia są również działania władz związane 
z prawami kobiet: nadal nie ma praw sku-
tecznie ograniczających przemoc seksualną 
(również tę domową) czy ekonomiczną, 
nadal próbuje się utrudnić dostęp do legal-
nej i bezpiecznej aborcji, nadal ingeruje się 
w płodność kobiety pod przykrywką „klau-
zuli sumienia” i innych wątpliwych etycznie 
praktyk.

PO ÓSME: 
EPIDEMIA
Jak wskazuje raport Amnesty International, 
łamanie praw człowieka nasiliło się w trak-
cie pandemii. Władza w Polsce nadużywa 
swoich uprawnień, często nadanych nie-
konstytucyjnie, i wykorzystuje kryzys do 
osiągnięcia swoich celów. Choć Polska nie 
wprowadziła stanu wyjątkowego, obywate-
le mogli zostać bezpodstawnie zatrzymani, 
nie mogli się swobodnie przemieszczać, 
wypowiadać (przykry przykład służby zdro-
wia). Najbardziej rażącym naruszeniem 
było jednak debatowanie w trakcie szczy-
towych obostrzeń nad zaostrzeniem prze-
pisów antyaborcyjnych oraz nad zakazem 
edukacji seksualnej. Mając tak wiele waż-
nych spraw do załatwienia w kryzysie, 
kiedy społeczeństwo nie mogło w pełni 
wyrazić sprzeciwu, rząd postanowił w tym 
czasie przepchnąć ustawy, które wzbudzały 
zawsze wiele emocji. To idealna kropka nad 
„i”, jeśli chodzi o ograniczanie w zakresie 
sądów, zgromadzeń i mniejszości... 

Ewelina Wolna-Olczak

TRACIMY PRAWA CZŁOWIEKA
Gwarancją demokratycznego państwa jest przestrzeganie praw człowieka. Orga-
nizacja Amnesty International opublikowała niedawno raport, w którym wskazuje 
na problemy Polski w tej kwestii – w zbadanych obszarach wykazano poważne 
nieprawidłowości w interpretacji i naruszaniu podstawowych praw człowieka. Aktu-
alny rząd sukcesywnie dąży do osłabienia wartości demokratycznych, wypierając 
z przestrzeni publicznej te zapisy i ustanowienia, które są niewygodne lub kło-
potliwe. Powoli, z przyzwoleniem niemal połowy społeczeństwa, tracimy swoje 
podstawowe prawa.
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Forêt de Soignes jest pozostałością Forêt 
Charbonnière, prehistorycznego lasu, któ-
ry ok. 3000–2200 r. p.n.e. pokrywał więk-
szość terenów Europy Zachodniej. Z tego 
też okresu pochodzą inne lasy w Braban-
cji, np. Bois de Hal. W czasach rzymskich 
zaczęto określać puszcze znajdujące się 
na tym terenie Lasem Hercyńskim, który 
rozciągał się od brzegów Renu i Mozy aż 
nad Morze Północne. Sam Cezar nazywał 
go największym lasem Galii. 

Powoli zaczynał być coraz bardziej eksplo-
atowany – dostrzeżono bogactwa, które 
oferował, stąd zainteresowanie zwierzyną 
łowną i drewnem. Praktycznie jednak do 
XV w. pozostał w większości nienaruszo-
ny, do czego przyczynili się z pewnością 
hrabiowie Leuven, a później książęta Bra-
bancji, których był własnością. Pod koniec 
XII w. zaczęto urządzać w nim polowania. 
W tym samym czasie okazał się idealnym 
miejscem dla… wspólnot religijnych, które 
zaczęły się w nim urządzać, tworząc ośrodki 
kultu. A było ich wiele, by wymienić tylko 
benedyktynów, cystersów, dominikanów, 
augustynów, franciszkanów i kapucynów. 
Stąd właśnie, często zachowane tylko 
w nazwie, pozostałości po klasztorach lub 
opactwach: La Cambre, Groenendaal, Val 
Duchesse, klasztor Rouge-Cloître i Kapu-

Forêt de Soignes (nid. Zoniënwoud) to prawdziwy skarb brukselczyków. 
Ze względów historycznych, estetycznych oraz naukowych w 1959 r. 
został wpisany na listę UNESCO. Tak ogromne tereny leśne, znajdujące 
się w dodatku zaledwie 6 km od centrum dużej metropolii, są 
prawdziwym ewenementem. To nie tylko najrozleglejszy las Brabancji, 
ale przede wszystkim największy las bukowy w Europie. Rozciąga się 
na południowo-wschodnich obrzeżach Brukseli, po obu stronach 
granicy językowej. Jego nazwa pochodzi od celtyckiego sonna, co 
oznacza ‘cicha woda’. I rzeczywiście, tereny te stanowią oazę spokoju. 
O każdej porze roku spacerujących ujmują piękne widoki. Ale to nie 
wszystko, co ma do zaoferowania to miejsce.

cijnenklooster (klasztor kapucynów). Choć 
w XVI i XVII w. zdarzały się gorsze okresy, 
to dopiero w XVIII w. okoliczna ludność za-
częła dosłownie plądrować tereny leśne, 
a mający trudności finansowe właściciel 
zdecydował się na wycięcie znacznej liczby 
drzew. Jednak to właśnie w tamtym cza-
sie za sprawą austriackiego ogrodnika 
Joachima Zinnera (tego samego, który 
uczestniczył w tworzeniu Parku Bruksel-
skiego przed Pałacem Królewskim) zaczęto 
systematycznie zalesiać wykarczowane te-
reny, sadząc na nich głównie buki. Rosną tu 
do dziś, a wiele z nich ma ponad 200 lat, bo 
pochodzą z pierwszego okresu zalesiania.

Wystarczyło jednak, że po odzyskaniu przez 
Belgię w 1830 r. niepodległości las znalazł 
się w rękach prywatnych, by szybko jego po-
wierzchnia skurczyła się o połowę. Na szczę-
ście w 1843 r. państwo belgijskie odzyskało 
pozostałości lasu i zaczęło nim zarządzać.

POD KORONa Z DRZEW

Choć w lesie zobaczymy też dęby (ok. 
10 proc.) i inne drzewa, to jednak właśnie 
majestatyczne buki nadają tu ton, tworząc 
niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. 
Belgowie nazywają las hêtraie cathédrale 
– czyli w wolnym tłumaczeniu bukową ka-
tedrą, bo rzeczywiście, strzeliste pnie przy-
wodzą na myśl kolumny gotyckich świątyń. 
Z drugiej strony z powodu braku dosta-
tecznej ilości światła poszycie leśne prak-
tycznie tu nie istnieje. Są jednak rośliny, 
którym niestraszne nawet tak niedogodne 
warunki. To m.in. mchy, paprocie, zawilce, 
jaskry i wiciokrzewy, piękne dzwonki, ale 
też jeżyny i jagody. Doskonale mają się tu 
także grzyby – jest ich aż ponad 1000 ga-
tunków! – ale tu uwaga. W lesie obowią-
zuje całkowity zakaz zbierania owoców 
leśnych oraz grzybów! 

Pewną osobliwością jest Arboretum 
w Tervuren, które można potraktować jako 
żywy pomnik. Znajduje się w nim wiele 
gatunków drzew sprowadzonych do Belgii 
w XIX w. z różnych krajów, aby przyzwycza-
iły się do tutejszych warunków.

A właściwie, jak już wiemy, niezupełnie 
w trawie i niezupełnie piszczy. Ale… re-
chocze,   śpiewa, śmiga i umyka. Zwierzęta 
zamieszkujące lasy to sarny, dziki, zające, 
nietoperze i bażanty, które są niestety na 
wyginięciu. Powrócił też lis, a czarne wie-
wiórki koreańskie wyparły wszystkim do-
brze znane rudzielce. Dużo łatwiej jednak 
natknąć się na… ropuchy, bo te, zachęcone 
wilgotnym klimatem i dużą ilością martwe-
go drewna, rozgościły się tu na dobre. Cza-
sem przemknie traszka górska lub salaman-
dra plamista. Wśród owadów wyróżniają się 
ważki. Są i ptaki – m.in. dzięcioł, zimorodek, 
strzyżyk, kowalik zwyczajny, a jeśli zadrzemy 
wysoko głowy, może zobaczymy jastrzębia.

Dostęp do lasu jest bardzo łatwy i możli-
wy od strony Watermael-Boitsfort, Au-
derghem, Uccle i Woluwe-Saint-Pierre. 
Można tu przyjechać samochodem lub 
komunikacją miejską, a na gości czekają 
ławki i stoły piknikowe. Wielokilometro-
we ścieżki, dobrze oznaczone, zachęcają 
przede wszystkim do spacerów, joggingu 

 

Turyści, którzy natkną się na vallon 
des Enfants Noyés lub étang des En-
fants Noyés zachodzą w głowę, cóż to 
za tragedia musiała się wydarzyć. Na 
szczęście nie utonęły tam żadne dzieci. 
Złowieszczą nazwę miejsca te „zawdzię-
czają”… błędowi w tłumaczeniu. Pe-
wien mężczyzna nazwiskiem Verdonck 
lub Verdroncken, mieszkający nad 
brzegiem jeziora, posiadał młyn, który 
stał się po jego śmierci własnością jego 
dzieci. Flamandzkie określenie „dzieci 
Verdronckena” zostało więc dosłownie, 
ale mylnie przetłumaczone jako „dzie-
ci, które utonęły” (flam. verdronken 
to właśnie oznacza). Jednak tak proste 
i wiarygodne wytłumaczenie zostało 
dawno zapomniane z powodu XVIII-
-wiecznej legendy. Według niej mał-
żonkowie Biervliet mieszkali ze swoimi 
trzema synami na skraju lasu. Ojciec, 
jako drwal, ścinał drzewa dla kupców 
i na własne potrzeby. Pewnego sierp-
niowego dnia w pracy towarzyszyli mu 
synowie. Marius, najmłodszy, bo zaled-
wie czteroletni, oddalił się niepostrze-
żenie w stronę stawu. Pochylił się ku 
liliom wodnym i chcąc schwytać rybę, 
wpadł do wody. Zaniepokojony jego 
zniknięciem ojciec kazał kolejnemu sy-
nowi, Kobe, iść go szukać. Chłopak do-
szedł nad staw, gdzie znalazł brata leżą-
cego w wodzie jak w szklanej trumnie. 
Chcąc go stamtąd wydostać, sam został 
wciągnięty przez fale. W tym czasie oj-
ciec poprosił najstarszego syna, Viena, 
by poszukał braci, ale i on nie powrócił. 
Nadszedł wieczór. Przerażony ojciec, nie 
mogąc doczekać się synów, zobaczył si-
wowłosą kobietę, w której rozpoznał 
żonę. Zrozumiał wtedy, co się stało. 

Więcej informacji: 
www.foret-de-soignes.be, www.amisdesoignes-zonienwoudvrienden.be

i jazdy na rowerze (zwłaszcza górskim), 
ale część z nich przeznaczona jest też do 
jazdy konnej. Także wędkarze mogą być 
zadowoleni, bo z 28 stawów znajdujących 
się na terenie lasu Putsel Pond i Linden 
Pond (Groenendaal) oraz Vossem Pond 
(Tervuren) są dla nich dostępne, ale uwa-
ga – trzeba posiadać licencję wędkarską! 
Można ją kupić w każdym urzędzie pocz-
towym we Flandrii lub zamówić online 
(www.natuurenbos.be/visverlof).

 

Ale Forêt de Soignes zaciekawi także miło-
śników historii. Z zameczkiem Trois-Fonta-
ines (w Auderghem) łączy się długa historia. 
W 1323 r. książę Brabancji Jan III zbudował 
sobie schronienie z wieżą wartownicza 
i kaplicą, otoczone fosą. Na początku XV w. 
mały fort stał się rezydencją naczelnika od-
powiedzialnego za sprawy łowieckie książąt. 
To tam zamykano kłusowników. 150 lat póź-
niej pożar zniszczył wieżę wartownicza, ale 
została ona odbudowana. Obecny budynek 
pochodzi z tego okresu. Wieża i inne budyn-
ki zostały zniszczone na początku XIX w.

Innym ciekawym zabytkiem jest pomnik 
jedenastu leśniczych (w Uccle) z 1920 r., 
upamiętniający strażników leśnych, którzy 
zginęli podczas I wojny światowej. Ma cha-
rakterystyczną budowę – wokół dolmenu 
umiejscowiono jedenaście pokaźnych roz-
miarów głazów. 

Z kolei w Hoeilaart znajduje się kapliczka 
Notre-Dame de Bonne Odeur, która wciąż 
pozostaje miejscem pielgrzymek. Warto 
dodać, że na terenach lasu lub przyległych 
nadal znajdują się pozostałości po daw-
nych opactwach.

Halina Szołtysik 
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by poszukał braci, ale i on nie powrócił. 
Nadszedł wieczór. Przerażony ojciec, nie 
mogąc doczekać się synów, zobaczył si-
wowłosą kobietę, w której rozpoznał 
żonę. Zrozumiał wtedy, co się stało. 

Więcej informacji: 
www.foret-de-soignes.be, www.amisdesoignes-zonienwoudvrienden.be

i jazdy na rowerze (zwłaszcza górskim), 
ale część z nich przeznaczona jest też do 
jazdy konnej. Także wędkarze mogą być 
zadowoleni, bo z 28 stawów znajdujących 
się na terenie lasu Putsel Pond i Linden 
Pond (Groenendaal) oraz Vossem Pond 
(Tervuren) są dla nich dostępne, ale uwa-
ga – trzeba posiadać licencję wędkarską! 
Można ją kupić w każdym urzędzie pocz-
towym we Flandrii lub zamówić online 
(www.natuurenbos.be/visverlof).

 

Ale Forêt de Soignes zaciekawi także miło-
śników historii. Z zameczkiem Trois-Fonta-
ines (w Auderghem) łączy się długa historia. 
W 1323 r. książę Brabancji Jan III zbudował 
sobie schronienie z wieżą wartownicza 
i kaplicą, otoczone fosą. Na początku XV w. 
mały fort stał się rezydencją naczelnika od-
powiedzialnego za sprawy łowieckie książąt. 
To tam zamykano kłusowników. 150 lat póź-
niej pożar zniszczył wieżę wartownicza, ale 
została ona odbudowana. Obecny budynek 
pochodzi z tego okresu. Wieża i inne budyn-
ki zostały zniszczone na początku XIX w.

Innym ciekawym zabytkiem jest pomnik 
jedenastu leśniczych (w Uccle) z 1920 r., 
upamiętniający strażników leśnych, którzy 
zginęli podczas I wojny światowej. Ma cha-
rakterystyczną budowę – wokół dolmenu 
umiejscowiono jedenaście pokaźnych roz-
miarów głazów. 

Z kolei w Hoeilaart znajduje się kapliczka 
Notre-Dame de Bonne Odeur, która wciąż 
pozostaje miejscem pielgrzymek. Warto 
dodać, że na terenach lasu lub przyległych 
nadal znajdują się pozostałości po daw-
nych opactwach.

Halina Szołtysik 
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Wakacyjnie zaczęło się już w momencie, 
kiedy cała nasza trójka wsiadła w Kirunie 
do autobusu jadącego do Abiska – stacji 
turystycznej, gdzie zaczyna się (lub kończy) 
Kungsleden. Zaraz za miastem wjechaliśmy 
w las, a raczej wielką zieloną głuszę ciągnącą 
się po horyzont. Naokoło nas były brzozy, so-
sny, zielone mchy – i tak przez następne sto 
kilometrów. Poza tym pustka i cisza. Panował 
tu taki spokój, że miałam poczucie, jakbyśmy 
zbliżali się do krańca kuli ziemskiej, zostawia-
jąc daleko za sobą świat pełen betonu, hała-
su, warkotu silników i spraw do załatwienia. 

Następnego dnia rozpoczęliśmy naszą 
wędrówkę – osiem dni marszu – czy to 
w słońcu, czy w deszczu, czasem z niebie-
skim niebem nad głowami, czasem z wałem 
ciemnych chmur, owiani wiatrem, otoczeni 
welonem z mgieł, ale zawsze pełni zachwy-
tu nad tym, co widzieliśmy wokół siebie. 

Kungsleden to szlak wyznaczony przez 
Szwedzkie Towarzystwo Turystyczne, prowa-
dzący przez najpiękniejsze zakątki szwedzkiej 
Laponii, stąd jego nazwa – „królewski”. Idąc 
jego północnym odcinkiem, od Abiska do 
Nikkaluokty, ma się wrażenie, że jest się w sa-
mym sercu wysokich gór, choć trasa nie ma 
wcale wielu stromych, męczących podejść. 

Spaliśmy w tzw. mountain cabins, schro-
niskach, gdzie trzeba było samemu rąbać 
drzewo i przynosić wodę ze strumienia, 
a z luksusów była jedynie sauna, w której po 
całym dniu chodzenia można było wygrzać 
zmęczone kości. Widzieliśmy pasące się re-
nifery, które ciekawie nam się przyglądały, po 
czym dostojnie się oddalały, ignorując nas zu-
pełnie. Po drodze spotykaliśmy wielu innych 
wędrowców – młodych i starych, ze Skandy-
nawii, ale również z innych zakątków świata 
– Amerykanów, Kanadyjczyków, Francuzów, 
Czechów, Duńczyków, nawet Japończyków, 
dosłownie całą wieżę Babel. Wspólne wę-
drowanie, a potem spędzanie wieczorów 
w schroniskach naturalnie zbliża ludzi; roz-
mawia się, wymienia poglądy, zawiązuje się 
przyjaźnie. To wszystko składa się na tę nie-
zapomnianą przygodę, jaką jest Kungsleden. 

Naszą wyprawę opisałam w książce „Moja 
przygoda z Kungsleden”. Jest to osobista re-
lacja z tej wędrówki, ale przy okazji dzielę 
się w niej również wieloma praktycznymi 
informacjami, przydatnymi dla wszystkich, 
którzy chcieliby się tam wybrać. A wybrać 
się tam naprawdę warto. 

Anna Siwek

Pierwszą noc spędziliśmy w Abisku i tu 
mieliśmy przedsmak tego, co będzie cze-
kało na nas na szlaku – zapierające dech 
w piersiach widoki. Krajobraz rozciągający 
się za oknem schroniskowej jadalni można 
opisać jako pocztówkowy albo zjawiskowy, 
ale żadne z tych określeń nie oddaje tego 
zachwytu, jaki odczuwaliśmy. Bo był to wi-
dok z rodzaju tych, na które można patrzeć 
i patrzeć, i przy okazji zapomnieć o całym 
bożym świecie. Ale to był dopiero począ-
tek; wkrótce sceneria miała stać się jeszcze 
bardziej spektakularna.  
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ŚLAD WILKA 

Od kilku lat na terenie Belgii zauważa się 
obecność wilków, co jest dużym zasko-
czeniem, gdyż te żyjące stadnie zwierzęta 
potrzebują sporo przestrzeni. Od dwóch 
lat widać już stałą obecność tych drapież-
ników. We Flandrii żyje samiec zwany Billy. 
W Walonii, w rejonie Hautes-Fagnes, osiadł 
samiec Akéla. A że w styczniu tego roku 
zauważono na jego terytorium obecność 
samicy, to przebąkuje się o możliwości 
pojawienia się wilczej rodziny. Osiadłe we 
Flandrii osobniki Noëlla i August, tworzą-
ce parę, cieszą się w tym roku obecnością 
czterech małych wilczków. 

Te drapieżniki charakterystyczne dla euro-
pejskich lasów zniknęły z terenu Belgii po-
nad sto lat temu. Teraz powróciły. Same. 
Nie było to bowiem dzieło człowieka, który 
wprowadziłby ten gatunek na nowo do eko-
systemu, ale naturalny fenomen. A ponie-
waż od czasu konwencji w Bernie z 1979 r. 
wilki są w Europie pod ochroną, to młode 
osobniki w poszukiwaniu nowych terenów 
do życia przywędrowały z krajów sąsiednich 
także do belgijskich lasów. Przyciągnęła je 
duża liczba dzikich ssaków kopytnych, czyli 
saren, jeleni, dzików – oraz leśne przestrze-
nie niezamieszkałe od tylu lat przez inne wil-
cze rodziny. 

PLAN LOUP I WELKOM WOLF

Powrót wilków do środowiska naturalnego 
cieszy, ale i przysparza pewnych trudności, 
dlatego w Walonii powstał plan działania, 
by zapewnić harmonijną koegzystencję po-
między ludźmi i wilkami. Jest to Plan Loup. 
Co dokładnie zawiera? Przede wszystkim in-
formacje oparte na faktach. W ludzkiej wy-
obraźni zakodowany jest obraz wilka z baśni 
i historii ukazujących go jako drapieżnika, 
który czyha na ludzi. Tak naprawdę jednak 
wilki boją się obecności człowieka i atakują 
go tylko w niezwykle rzadkich wypadkach. 

Plan Loup zawiera też zasady dotyczą-
ce właścicieli pastwisk. Hodowcy owiec 

Powrót wilka
Jest nadzieja na odnowienie w Belgii wilczej populacji po ponad stu latach 
od jej wytrzebienia. Ekolodzy się cieszą, a hodowcy owiec – niepokoją.

DRAPIEŻCA POD OCHRONĄ
Obecność wilków na terenie Belgii potwier-
dziły nagrania z kamer, ślady, ekskrementy, 
pozostałości sierści, ale również – wilcze 
ofiary. Znajduje się ciała zabitych dzikich 
zwierząt i owiec hodowlanych. Wilki są dra-
pieżnikami, czyli polują, aby przeżyć, i w ten 
sposób stają się naturalnym selekcjonerem 
liczby zwierząt kopytnych, a tych w belgij-
skich lasach jest zbyt wiele, co też powodu-
je liczne szkody. Najczęściej łupem wilków 
padają osobniki młode, słabe, niedoświad-
czone. Choć zwierzęta te żywią się przede 
wszystkim zwierzyną leśną – jeleniami, sar-
nami, dzikami, a nawet lisami, zającami czy 
bobrami, nie pogardzą wspomnianymi już 
owcami – a te są łatwym łupem ze względu 
na swą powolność oraz częsty brak odpo-
wiedniego zabezpieczenia pastwisk. 

Na tego drapieżnika czyhają jednak i zagro-
żenia. Przede wszystkim kłusownicy. Z ich 
rąk zginęła we Flandrii w 2019 r. wadera 
Naya wraz ze szczeniętami. Towarzyszący 
jej samiec zaczął prowadzić samotniczy tryb 
życia. Agenci służby leśnej zwiększają pa-
trole w tych stronach, gdzie stwierdza się 
obecność wilków, ale nie są w stanie zapo-

biec tragedii. Najgroźniejszą jednak rzeczą, 
na którą w zasadzie nic nie można poradzić, 
jest ruch samochodowy. W Niemczech, 
gdzie populacja wilków jest dość spora, 
w zderzeniach z samochodami ginie rocznie 
około stu przedstawicieli tego gatunku. Wie-
le szczęścia miał flandryjski wilk o imieniu 
Billy, który przeżył zderzenie z ciężarówką.

Skoro wilki same wybrały belgijskie lasy do 
zamieszkania, to warto przyzwyczaić się na 
nowo do ich obecności.

Sylwia Maj

obawiają się o swoje zwierzęta, które już 
są narażone na ataki drapieżnika. Dlatego 
plan dotyczący ochrony wilków w Walo-
nii przewiduje wypłacanie odszkodowań 
pieniężnych hodowcom owiec w razie 
zaistnienia takiej sytuacji. Zapewnia 
też pomoc hodowcom w ochronie stad, 
przede wszystkim przez dotację do bu-
dowy ogrodzeń elektrycznych. Jednak 
hodowcy, choć zadowoleni z możliwości 
uzyskania odszkodowań, nie są do końca 
przekonani do obecności wilków w po-
bliżu swoich stad. Mówią, że atak wilka 
ma konsekwencje w stosunku do całego 
stada – spada wtedy płodność owiec. 
A poza tym sami są emocjonalnie przy-
wiązani do swoich zwierząt i przeżywają 
ich utratę, dlatego też na noc zaganiają je 

do owczarni, by je uchronić przed ewen-
tualnym atakiem. 

Jak na razie, takich owczych ofiar było oko-
ło dziesięciu, ale ta statystyka będzie pew-
nie rosnąć. Oprócz hodowców obecności 
wilków powinni być też świadomi kierowcy 
– mogą im one przebiec drogę. Także my-
śliwi muszą wiedzieć o pojawianiu się tych 
drapieżników na ich terenach łowieckich. 

Podobny program powstał też we Flandrii 
– Welkom Wolf ma na celu także ochronę 
siedlisk wilków.
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Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online
pod adresem www.izarz.com

Chcesz założyć działalność gospodarczą?
Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu
podatkowym? Poszukujesz księgowego
który pomoże Ci w prowadzeniu Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami, a znajdziesz wszystko
to czego szukałeś - pomagamy klientom w
podejmowaniu mądrych decyzji już od 1997
roku!

WWW.IZARZ.COM | 0494 625 938
RUE COLONEL BOURG 22, 1030 SCHAERBEEK

KSIĘGOWOŚĆ DOSTOSOWANA
DO TWOICH POTRZEB

BIURO KSIĘGOWE
VANDENHEEDE







CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

CM w skrócie, czyli co warto wiedzieć 
o naszym funduszu zdrowia
Ubezpieczenie zdrowotne w Belgii 
W Belgii ubezpieczenie chorobowe i inwalidzkie jest obowiązkowe 
dla wszystkich. Każda osoba przebywająca w Belgii powinna dołąc-
zyć do wybranego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Obowiązko-
we ubezpieczenie chorobowe i inwalidzkie pozostaje w dyspozycji 
funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, tzw. mutualité/mutualiteit. Są to 
organizacje non-profi t, które powołane zostały w celu zapewnienia 
każdemu godnej opieki zdrowotnej. 

Opieka zdrowotna w praktyce
Opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe i inwalidzkie zape-
wnia ochronę ubezpieczeniową w razie choroby, wypadku, leczenia 
szpitalnego i innych zdarzeń. CM jest jednym z funduszy zdrowia w 
Belgii i spełnia podwójną rolę: 
• zwraca część poniesionych kosztów na opiekę zdrowotną; 
• zapewnia dochód zastępczy w związku z niezdolnością do pracy. 

Pomoc socjalna
Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej związanej z 
przewlekłą chorobą, problemami społecznymi, niepełnosprawnością 
bądź podeszłym wiekiem, stworzyliśmy serwis socjalny. Pomożemy 
ci ustalić, czy masz prawo do wsparcia fi nansowego. W razie koniec-
zności podejmiemy działania w celu zapewnienia ci kompetentnej 
opieki w domu. Aby umówić się na spotkanie, zadzwoń pod numer 
078 153 400 lub wyślij e-mail na adres zorg.smb@cm.be. Możesz 
też skontaktować się w tej sprawie z polskim konsultantem.

Flamandzka ochrona socjalna
Każdy mieszkaniec Flandrii, który przekroczył 25. rok życia, zobowiąza-
ny jest do opłacania składki w ramach programu Flamandzkiej Organi-
zacji ds. Ochrony Zdrowia (Vlaamse Sociale Bescherming). Wyboru w tej 
sprawie mogą dokonać mieszkańcy Brukseli, którzy nie mają urzędowe-
go obowiązku opłacania składek. Roczna opłata wynosi 52 euro. Osoby, 
które mają prawo do zwiększonego wkładu fi nansowego (VT), zapłacą 
tylko 26 euro.  Flamandzka ochrona socjalna kieruje swoją pomoc do:
• osób silnie uzależnionych;
• osób starszych wymagających opieki;
• osób niepełnosprawnych.

Faktura maksymalna
Jeśli twoja choroba przedłuża się, wzrastają także koszty leczenia. 
Aby zmniejszyć twoje obciążenia fi nansowe, wymyśliliśmy fakturę 

maksymalną (maximumfactuur) – mechanizm, dzięki któremu nie 
zapłacisz za leczenie więcej niż pewną z góry założoną przez nas 
kwotę. Zależy ona od dochodów twoich i twojej rodziny. Obliczamy ją 
indywidualnie. Jeśli zatem przekroczysz przypisane ci maksymalne 
wydatki na leczenie, możesz być pewien, że zwrócimy ci resztę. 

Uwaga: kwota faktury maksymalnej naliczana jest od podstawowych 
kosztów leczenia; nie wchodzą w jej zakres koszty doliczane indywi-
dualnie przez lekarza.

Zwiększony wkład fi nansowy
Osoby o niskich dochodach mają prawo do zwiększonego udziału fi -
nansowego funduszu zdrowia w kosztach leczenia oraz innych usług. 
Jeśli sądzisz, że twoja sytuacja fi nansowa wymaga naszego wsparcia, 
koniecznie skontaktuj się z biurem CM.

Polski konsultant CM
Jeśli potrzebujesz więcej informacji 
nt. ubezpieczenia zdrowotnego w 
CM, skontaktuj się z polskim konsul-
tantem w Brukseli: 0473 52 05 55, 
Polska.smb@cm.be@cm.be.
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NASZE SZKOŁY

Kiedy w marcu niespodziewanie oka-
zało się, że szkoły zostaną zamknięte, 
wszyscy stanęliśmy przed nie lada wy-
zwaniem. Nauka zdalna, na którą nikt 
nie był przecież przygotowany, wyma-
gała dużo wysiłku i samozaparcia. Cie-
szymy się, że projekty proponowane 
przez nauczycieli spotkały się z ogrom-
nym zaangażowaniem uczniów i wy-
zwoliły w nich takie pokłady kreatyw-
ności. Wciąż jesteśmy pod wrażeniem! 
A działo się bardzo dużo: nasi ucznio-
wie tworzyli filmy, słuchowiska, pla-
katy, komiksy, książeczki, brali udział 
w konkursach… Jesteśmy naprawdę 
dumni! Dziękujemy także rodzicom 
– za ich nieocenioną pomoc. Oto nie-
które ze zrealizowanych projektów.

A tymczasem… Niecierpliwie cze-
kamy na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego i spotkania z naszymi 
uczniami na żywo.

Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy 
Ambasadzie RP w Brukseli

z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie 
Katolickiej

Facebook: Szkoła PMK w Brukseli
www.pmk.orpeg.pl

 Folder reklamowy lektury (kl. 5)

Słuchowiska uczniów (kl. 4-8)

Domowe inscenizacje baśni (kl. 4)

Wiosenne obrazki (kl. 1 

Klasa 1 poznaje głoskę ś – jak ślimakPalemki wielkanocne

Świat „Za niebieskimi drzwiami” (kl. 6)

Baśniowe memy (kl. 8)

Filmy animowane na podstawie 
bajek I. Krasickiego (kl. 5)

 Jemy zdrowo, czyli pyszne i fantazyjne kanapki (kl. 2)

Muzeum Dzieciństwa (kl. 5)

Wirtualne Muzeum Domowe (kl. 4)Prace z okazji urodzin papieża

Klasowe kartki wielkanocne

Wynalazek, który odmienił ludziom życie (kl. 3)

)
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Po wakacjach Centrum antyprzemocowe 
„Kobiety dla Kobiet” rusza z nową inicjatywą. 

Jeśli doświadczyłaś lub doświadczasz przemocy i chcesz 
o tym porozmawiać z osobami o podobnych doświadczeniach, 

możesz zgłosić się do KRĘGÓW KOBIET. 

Na spotkaniach kręgów kobiet rozmawiamy i dzielimy się po 
prostu swoimi doświadczeniami i przeżyciami, a spotkania te 

prowadzą doświadczone terapeutki z naszego centrum. 
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną kręgi 
odbywać się będą przez internet, więc jeśli nie mieszkasz 

w Brukseli, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dołączyć. 
Rozmowa to często pierwszy krok, żeby wyjść z kręgu 
przemocy, znaleźć wsparcie i zrozumienie. Nie jesteś sama, 

jesteśmy tutaj dla Ciebie. 

Jeśli jesteś zainteresowana, prosimy o kontakt 
telefoniczny: 0466 901 702 

bądź mailowy: epe.bruksela@gmail.com
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Młodszych czytelników zachęcamy do nad-
morskich igraszek i poznania Piaskowego 
Wilka. Ten magiczny zwierzak zamieszkują-
cy plażę jest najlepszym przyjacielem Karu-
si. A także lekiem na całe zło tego świata. 
Pojawia się w życiu dziewczynki dość nie-
spodziewanie i szybko staje się jej powier-
nikiem i głównym kompanem zabaw, gdy 
tata i mama nie mają czasu się bawić. Lub 
gdy Karusia potrzebuje po prostu bratniej 
duszy. Wilk jest też przy niej, gdy spotyka 
ją coś smutnego. Słowem – szybko staje się 
wymarzonym przyjacielem. Piękny i pla-
styczny język autorki (i tłumacza) poruszy 
wyobraźnię każdego. 

Marek zostaje starszym bratem. I nie jest 
to tak radosne wydarzenie, jak można by 
oczekiwać. Małe dzieci płaczą, wymaga-
ją uwagi i potrafią skutecznie odciągnąć 
uwagę rodziców od starszego rodzeństwa. 
Trudy nowej sytuacji osładza Markowi je-
dynie fakt, że czeka go wakacyjny wyjazd 
z tatą i wujkiem, zwanym Orinoko, do Mek-
syku. Niestety, radość trwa krótko – tata 
musi zostać z mamą i nowo narodzoną 
siostrzyczką, która trafi a do szpitala. Marek 
jest wściekły. Tym bardziej że Orinoko jest 
raczej mrukliwy, wymaga od chłopca samo-
dzielności, nie pozwala zabrać tabletu, a do 
tego zamiast do walizki każe mu spakować 
swoje rzeczy do plecaka. Ale prawdziwa 
przygoda dopiero przed nimi. Tuż przed 
podróżą Orinoko zostaje poproszony przez 
swojego przyjaciela profesora o oddanie 
w Meksyku torby z tajemniczą, nienatural-
nie ciężką piłką. Tylko że odlot samolotu 
nastąpi wcześniej, niż pierwotnie plano-
wano, więc w Meksyku nikt nie będzie na 
nich czekał. Choć może to i dobrze, bo tor-
bę chcą przejąć uzbrojeni bandyci. Zaczyna 
się niebezpieczna podróż Marka i Orinoko, 
a ich śladami wytrwale podążają dwaj po-
dejrzani mężczyźni: Biały i Czarny Garnitur. 
Gwarantujemy, że nie będzie łatwo prze-
rwać czytanie, by położyć się spać. Emocje 
i zwroty akcji gwarantują gęsią skórkę. 

Jednym z najsilniejszych wspomnień z mojego dzieciństwa jest głos czytających mi rodzi-
ców. Mimo że byłam czwartą córką, nigdy nie pozwolili mi odczuć, że są zmęczeni dziećmi, 
pracą, obowiązkami. Pamiętam półciemność w moim pokoju, zapaloną jedynie lampkę, ich 
głosy i moje dziecięce zdenerwowanie, kiedy nagle zanikały. „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj 
dalej!”. Chociaż przeczytałam w swoim dorosłym życiu wiele książek, wciąż doskonale pa-
miętam ulubioną bajkę mojego Taty.

Od lat czytam swoim czterem synom. Od przebudzenia czekam na ten moment, gdy 
w moim domu przygasną światła, a po godzinnym czytaniu usłyszę głos swoich dzieci: 
„Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej”.

Zapraszam więc i państwa do magicznego świata wspólnej lektury. Na łamach „Gazetki” 
dzielę się naszymi rodzinnymi odkryciami. Dobrej lektury dorosłym i dzieciom! 

Anna Pliszki-Fila, 
mama Marka (12), Gerarda (9), Wiktora (7) i Oskara (3)

Piaskowy Wilk jest też autorem wielu cieka-
wych spostrzeżeń. Miłej lektury! 

Ciemność jest taka, jaką ją sobie wymyślisz 
– powiedział Piaskowy Wilk (...).
– Kiedy się jej boisz, jest groźna. Ale jeśli masz 
odwagę polubić ciemność, ona polubi ciebie.

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Dla starszych, w tym dla samodzielnych 
już czytelników, mamy kolejną propozycję 
współautorstwa wielkiego polskiego po-
dróżnika – Marka Kamińskiego. „Marek 
i czaszka jaguara” to pasjonująca opowieść, 
do której wróciliśmy już kilka razy. 

dzielę się naszymi rodzinnymi odkryciami. Dobrej lektury dorosłym i dzieciom! 
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Monika & Iwona
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WIELKA ZARAZA ATEŃSKA

430 r. p.n.e.

Już w czasach przed naszą erą ludność musia-
ła zmagać się nie tylko z licznymi konfliktami 
wojennymi, ale też chorobami i niewygodami 
skromnego życia. Zaraza ateńska spustoszyła 
to starożytne miasto-państwo, a wybuchła 
podczas wojny Aten ze Spartą. Początkowo 
sam konflikt nie zapowiadał się groźnie, jed-
nak zaraza zabiła ok. 75–100 tys. mieszkań-
ców Aten, w znaczący sposób osłabiając po-
zycję ateńczyków podczas trwającej wojny. 

Przypuszcza się, że epidemia wdarła się do 
miasta poprzez port w Pireusie, który był dla 
Aten źródłem dostaw. Dodatkowo w mieście 
zrobiło się niezwykle tłoczno, bo przybyli do 
niego uchodźcy z innych regionów sprzymie-
rzonych z Atenami. Przez to pogorszyły się 
warunki sanitarne, a co za tym idzie – wzrosła 
także liczebność szczurów i wesz, mogących 
przenosić zarazki. Naukowcy nie są do końca 
zgodni co do tego, co tak naprawdę spowo-
dowało epidemię, ale przypuszcza się, że był 
to dur brzuszny, ospa, dżuma albo tyfus.

Epidemia ta doprowadziła do przegranej 
Aten i upadku tego wysoce jak na tamte 
czasy rozwiniętego polis. Żadne z greckich 
miast-państw nie osiągnęło już takiego 
znaczenia i wpływów, jak wcześniej Ateny.

DŻUMA JUSTYNIANA

lata 541–542

Plaga dżumy, która objęła Cesarstwo Bi-
zantyjskie, szczególnie mocno opanowała 
Konstantynopol, gdzie wymarło prawie 
50 proc. mieszkańców. Swoje piętno od-

cisnęła również w wielu portowych mia-
stach tego regionu, ponieważ zaraza roz-
przestrzeniała się poprzez szczury i pchły, 
które przemieszczały się za pośrednictwem 
statków. Dżuma Justyniana zaliczana jest 
do najbardziej śmiercionośnych plag w hi-
storii – w ciągu jej trwania zmarło około 
20–25 mln ludzi. Miała także wpływ na 
dzieje świata, bo wystąpiła w czasie, gdy 
Bizancjum prowadziło kampanię wojenną 
przeciwko barbarzyńcom we Włoszech.

Zaraza rozpoczęła się prawdopodobnie 
w krajach afrykańskich i dotarła do Europy 
z transportami zboża. Epidemia postępo-
wała w tak wielkim tempie, że brakowało 
miejsc do pochówku. Dane archiwalne po-
dają, że w samym tylko Konstantynopolu 
umierało codziennie 5 tys. ludzi. Na dżumę 
Justyniana zachorował także sam Justy-
nian, ale jego organizm pokonał chorobę.

CZARNA ŚMIERĆ

lata 1346–1353

Za czarną śmierć odpowiedzialna jest ta 
sama bakteria, która wystąpiła za panowa-
nia Justyniana – mianowicie dżuma. I co 
ciekawe, przemierzyła ona kontynenty, by 
ostatecznie wybuchnąć z wielką siłą w Eu-
ropie. Przywędrowała tutaj prawdopodob-
nie z Chin – za pośrednictwem Jedwabne-
go Szlaku, a potem już drogą morską. 

Epidemie
Historia ludzkości zna wiele przypadków epidemii, które pustoszyły przeróżne kraje i terytoria. Samo sło-
wo „epidemia” pochodzi z języka greckiego od dwóch wyrazów: epi (‘na’) i demos (‘ludzie’), zaś cały wyraz 
oznacza występowanie w danym czasie i na określonym terenie dużej liczby przypadków danej choroby. 

Z kolei słowo „pandemia” rozpoczyna się od greckiego pan (‘wszyscy’) i oznacza wzrost zachorowań na dużych obszarach, 
które mogą obejmować całe kraje lub kontynenty. Wielu naukowców twierdzi, że do powstania pandemii przyczyniła się glo-
balizacja i częste przemieszczanie się ludności.

Naukowcy ślęczą w laboratoriach, kraje i wielkie koncerny wydają ogromne pieniądze na poszukiwania leków i szczepionek, 
a wirusy szaleją w najlepsze, nie zważając na nic. Pomimo coraz większej wiedzy o nich, nadal nie jesteśmy w stanie nad nimi 
zapanować. Dodatkowe obawy wynikają z tego, że wirusy mogą dowolnie mutować i nawet zaszczepienie się nie daje stupro-
centowej ochrony przed zachorowaniem. 

w dziejach
świata
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Pierwsze ogniska choroby pojawiły się na 
Krymie, gdzie przypuszcza się, że Mongo-
łowie posłużyli się zarażonymi zwłokami 
jako bronią biologiczną. Następnie włoscy 
kupcy zawlekli zarazę na Półwysep Ape-
niński, a stamtąd choroba już swobodnie 
rozprzestrzeniała się dalej. Historyczne 
podania przekazują, że dżuma ogarnęła 
całą Europę z wyjątkiem Polski.

Czarna śmierć pochłonęła wtedy ok.  
75–200 mln ludzi! Szacunkowo zabiła 30- 
-60 proc. mieszkańców Europy, ok. 30 proc. 
ludności Bliskiego Wschodu i ok. 40 proc. 
mieszkańców Egiptu. Była tak napastliwa, 
że powrót do stanu liczebności sprzed pan-
demii trwał 200 lat. Nawroty dżumy zda-
rzały się w Europie aż do XIX w. 

EPIDEMIE W MEKSYKU

lata 1500–1600

Zanim obie Ameryki zaczęli podbijać kolo-
nialiści, na terenach dzisiejszego Meksyku 
żyła w spokoju prawie 25-milionowa cywi-
lizacja Indian. Najazdy obcych oznaczały 
dla nich nie tylko klęskę państwa, ale tak-
że zetknięcie się z zupełnie nowymi, nie-
znanymi chorobami. 

W ciągu wieku populacja Indian zma-
lała nawet o 60–90 proc. Do niedawna 
twierdzono, że za wszystkie występujące 
tam plagi odpowiadają najeźdźcy, jednak 
obecnie historycy podają, że tylko pierw-
sza fala zachorowań spowodowana była 
przez Europejczyków. Pozostałe choro-
by prawdopodobnie rozniesione zostały 
przez gryzonie. Niezależnie od przyczyny 
epidemie doprowadziły w krótkim czasie 
do wymarcia populacji Meksyku, a z rela-
cji franciszkanina Juana de Torquemady 
wynika, że w 1576 r. kraj był niemal w ca-
łości wyludniony.

EPIDEMIA  
OSPY PRAWDZIWEJ

XVIII wiek

Wirusy w historii świata były również wy-
korzystywane do przyspieszania podboju 
danego terytorium. W XVIII w. posłużono 
się w ten sposób w Ameryce Północnej 

ospą – jako bronią biologiczną. Jako no-
śniki choroby wykorzystano koce i chustki 
pozostałe po użyciu przez osoby zarażone. 
Te przedmioty były przekazywane India-
nom, którzy atakowali kolonizatorów.

Ospa ta została powstrzymana dopiero 
przez wynalezienie szczepień stosowa-
nych w Bostonie przez Cottona Mathera 
i udoskonalonych przez Edwarda Jennera. 
Wcześniej zabiegi przypominające szcze-
pienia stosowano we wschodnich kręgach 
cywilizacyjnych. Na przykład w Chinach, 
aby nabyć odporność, wdmuchiwano do 
nosa zdrowych osób pył powstały ze star-
cia strupów osób chorych. Jednak zanim 
owe „szczepienia” zatrzymały zagrożenie, 
w Europie z powodu ospy zmarło 60 mln 
ludzi. 

Nawet w bardziej współczesnych cza-
sach ospa była stosowana jako broń bio-
logiczna. Źródła podają, że w latach 80. 
Związek Radziecki posiadał 20 ton wirusa 
ospy, który był zgromadzony w Zagorsku, 
w pobliżu Moskwy! Obecnie próbki ospy 
są przechowywane pod kontrolą w dwóch 
miejscach na świecie – w Instytucie Pre-
paratów Wirusowych w Moskwie oraz 
w Centrum Kontroli Chorób w Atlancie.

PANDEMIA CHOLERY

XIX wiek

Wiek XIX, jeśli mowa o epidemiach, stoi 
pod znakiem cholery, która sześciokrotnie 
nawiedzała niemal cały świat. Uważano, 
że za jej rozprzestrzenianie się odpowie-
dzialne jest tzw. morowe powietrze. Jed-
nak cholera to choroba biedy i brudu – 
najczęstszą przyczyną zarażenia jest woda 
i żywność skażona odchodami chorych 
ludzi. 

Podczas jednej z fal epidemii w Londynie 
zauważono, że zdecydowana większość 
zachorowań występuje w rejonie pompy 
pracującej poniżej miejsca, gdzie do Tami-
zy odprowadzane są ścieki miejskie. Pom-
pę więc wyłączono, co pomogło w dużym 
stopniu opanować zarazę. 

Cholera zbierała swoje żniwo zarówno 
w Rosji, i jak i w Stanach Zjednoczonych. 
Dopiero kiedy niemiecki badacz Robert 
Koch odkrył bakterię przecinkowca chole-
ry, udało się ograniczyć zachorowalność.

DŻUMA W CHINACH

od 1855 r.

Dżuma wybuchała na świecie wielokrot-
nie, ale w stosunkowo małych ogniskach. 
Duży pomór wystąpił jednak na terenie 
Chin po 1855 r., kiedy to przez wiele lat 
kraj zmagał się z tą ciężką chorobą. Zmar-
ło 10 mln mieszkańców. Zaraza została 
opanowana dopiero w 1959 r. Dodatkowo 
w latach 50. ubiegłego wieku Chiny bory-
kały się z grypą azjatycką, która pochłonę-
ła ok. 4 mln ofiar.

GRYPA HISZPANKA

lata 1918–1919

Sto lat temu wybuchła jedna z najsłynniej-
szych epidemii – grypa hiszpanka. Nazwa 
jest jednak myląca, bo choroba tak na-
prawdę przywędrowała do Europy z USA. 
Pokonała 30 proc. mieszkańców planety; 
była to jedna z mutacji wirusa H1N1. 

Powodem rozprzestrzeniania się choro-
by były szybkie już jak na tamtejsze cza-
sy środki transportu. Nośnikami epidemii 
byli amerykańscy żołnierze, którzy szko-
lili się na Camp Feston przed wysłaniem 
na europejski front I wojny światowej. 
Zdiagnozowano wśród nich liczne przy-
padki grypy i w ten sposób choroba wraz 
z żołnierzami przeniosła się najpierw do 
Francji, a potem rozprzestrzeniła na całą 
Europę.

Najdłużej przed grypą broniła się Austra-
lia, w której na wszystkich przybyszów 
nałożono obowiązkową kwarantannę. 
W trakcie trwania hiszpanki w Europie zgi-
nęło ok. 20 mln ludzi, a na całym świecie 
nawet 100 mln.

Na przestrzeni wieków wybuchały liczne 
ogniska epidemii spowodowane różnymi 
wirusami. Jedne wymierały samoczynnie, 
na inne potrzebne było dopiero wynale-
zienie szczepionki. Pytanie brzmi, czy mo-
żemy się czuć bezpieczni w świecie, gdzie 
ocieplenie klimatu powoduje topnienie 
lodowców i uwalnianie zahibernowanych 
wirusów sprzed wieków… 

Agnieszka Strzałka

fo
t.

 A
do

be
 S

to
ck

/ 
ill

us
tr

is
si

m
a

56 GAZETKA



GAZETKA   57

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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PRAWO

Z powodu braku uregulowania tego typu modelu sprawowania 
opieki nad dzieckiem w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym takie 
rozwiązanie wchodzi w rachubę, jeżeli wyrażą na nie zgodę 
oboje rodzice, a sąd uzna, że będzie ono sprzyjało dobru 
dziecka. W aktualnej praktyce sądów bardzo rzadko zdarza się, że 
sędzia, pomimo sprzeciwu jednego z rodziców, ustala opiekę na-
przemienną. Z reguły decyzję sądu poprzedza badanie psycholo-
giczne rodziców w kierunku predyspozycji opiekuńczo-wychowaw-
czych do podjęcia się tego typu opieki oraz dziecka na okoliczność 
jego szeroko rozumianego dobra psychicznego i ogólnego rozwoju 
przy tej formie sprawowania nad nim opieki. Nie bez znaczenia 
jest również wola samego dziecka, ale tu znaczenie ma jego wiek. 
Oczywiście im młodsze dziecko, tym bardziej nieświadome jest 
skutków podejmowanych przez siebie decyzji czy chociażby ko-
munikowania swojej woli. 

Pozytywna ocena psychologiczna to nie jedyna przesłanka badana 
w sprawie o ustalenie pieczy naprzemiennej. Oboje rodzice muszą 
mieć odpowiednie warunki w swoim miejscu zamieszkania 
na przyjęcie dziecka. Chodzi tu przede wszystkim o przestrzeń do 
zabawy, nauki, pozostawienie przez dziecko rzeczy osobistych. Waż-
ne jest również, aby miejsca zamieszkania matki i ojca znajdowały 
się względnie blisko, tak aby dziecko nie musiało poświęcać zbyt 
dużo czasu na przemieszczanie się między nimi ani też z każdego 
z nich do szkoły czy przedszkola.

Z punktu widzenia rozstrzygnięcia sądu istotne jest także, aby 
rodzice umieli wypracowywać konsensus odnośnie do 
wychowywania dziecka. Skonfl iktowani rodzice, podważający 
wzajemnie swój autorytet, nie dają rękojmi płynnego, sprawnego 
realizowania pieczy naprzemiennej. Zgodna współpraca wycho-
wawcza jest niezbędna chociażby dlatego, aby wypracować takie 
same reguły, do jakich dziecko powinno stosować się w domu matki 
i ojca. W przeciwnym razie będzie ono musiało w każdym z domów 
przestawiać się na nowe zasady, co niewątpliwie wywrze negatyw-
ne skutki na jego zdrowiu fi zycznym i psychicznym.

Właściwie wykonywana opieka naprzemienna pozwala na zachowa-
nie relacji dziecka z obojgiem rodziców. W zbliżonym stopniu kształ-
tują się wówczas więzi emocjonalne w stosunku do każdego z ro-
dziców, a równy czas opieki odzwierciedla sytuację dziecka przed 
rozstaniem rodziców. Każde z rodziców ma możliwość w takim 
samym stopniu obserwować rozwój dziecka, a tym samym lepiej 
dostrzegać jego potrzeby i problemy oraz szybciej na nie reagować 
niż podczas np. tylko weekendowych kontaktów.

Pomimo licznych korzyści pieczy naprzemiennej warto zwrócić 
uwagę na głosy krytyczne. Krytycy tej koncepcji podkreślają, że dla 
rozwoju emocjonalnego dziecka najważniejsza jest stałość miejsca 
zamieszkania, a różnice norm panujących w dwóch domach będą 
miały negatywne skutki na jego rozwój emocjonalny. Z kolei w przy-
padku bardzo małych dzieci częste zmiany zamieszkania będą po-
wodowały utratę poczucia stabilności i bezpieczeństwa. 

Co do zasady orzeczenie pieczy naprzemiennej powoduje znie-
sienie obowiązku rozliczenia kosztów utrzymania dziecka pomię-
dzy rodzicami (płatnych alimentów), ponieważ każde z rodziców 
utrzymuje dziecko ze swoich środków fi nansowych w czasie, gdy 
przebywa ono pod jego opieką – a okresy te są takie same. Aby 
równowaga ta nie była zakłócona, rodzice powinni zgodnie skła-
dać się na wydatki poza bieżącym utrzymaniem, takie jak wy-
prawka szkolna czy zajęcia pozaszkolne. Nie zawsze uzasadnione 
będzie uczestniczenie w takich dodatkowych kosztach po poło-
wie. Odstępstwem od zasady 50/50 będzie wyraźna dysproporcja 
w statusie fi nansowym rodziców. W przypadku braku konsensusu 
rodziców w zakresie dodatkowych kosztów utrzymania dziecka 
sąd, pomimo ustalonej pieczy naprzemiennej, może obciążyć ro-
dzica o wyższym statusie majątkowym pieniężnym świadczeniem 
alimentacyjnym na rzecz dziecka w okresie, w jakim będzie prze-
bywało ono pod opieką drugiego rodzica.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

W przepisach prawa polskiego opieka naprzemien-
na nie została jeszcze uregulowana, jednak praktyka 
wyprzedziła teorię. Coraz częściej sędziowie ustalają 
kontakty rodziców z dziećmi w równym czasie, cy-
klicznie, np. dwa tygodnie u jednego rodzica i dwa 
tygodnie u drugiego. 
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DOM

jako mieszkanie dla dobrego życia, 
czyli design w filozofii wabi-sabi

Nie tak dawno prezentowaliśmy państwu jeden 
z ostatnich projektów biura D44, a mianowicie 
K22 Lofts. Nowoczesny budynek mieszkalny po-
wstał w wyniku przekształcenia magazynu 
w Laeken, w bardzo atrakcyjnej, zabytkowej lo-
kalizacji. Budynek niewątpliwie zaskakuje. W kon-
trze do typowej zabudowy zabytkowej okolicy 
jego elewacje i dach kryte są płytami metalowymi 
w kolorze białym. W połączeniu z dużymi prze-
szkleniami i minimalizmem w doborze dodatków 
stanowi bardzo modernistyczne rozwiązanie. 
Idea projektanta widoczna jest również we wnę-
trzach tego niecodziennego dzieła budowlanego. 
Oszczędność w doborze dodatków, stosowanie 
prostych, ekologicznych materiałów wykończe-
niowych o wysokiej jakości, stonowana naturalna 
kolorystyka, eksponowanie konstrukcji, a czasem 
i „budowlanych niedoskonałości” – to wszystko 
sprawia, że pomieszczenia są nowoczesne, ale spój-
ne – zarówno między sobą, jak i z całością budynku.

Prostota i surowość, perfekcyjnie zaplanowana 
„niedoskonałość” – tak można określić ten pro-
jekt. Japończycy rzekliby „wabi-sabi”. I to praw-
da. Budynek w pełni reprezentuje tę filozofię. 
Czym jest wabi-sabi w architekturze? Postaramy 
się to wyjaśnić.

Wabi-sabi, a co to jest?
Wabi-sabi to japoński termin, który oznacza znaj-
dowanie piękna w niedoskonałości. „Wabi” odno-
si się do życia z pokorą i prostotą, bycia w zgodzie 
z naturą, podczas gdy „sabi” definiuje się jako 
zdolność do zaakceptowania cyklu życia takim, ja-
kim jest – wszystkich jego zalet i wad.

W kontekście projektowania i wystroju wnętrz 
dom wabi-sabi łączy autentyczność, znajduje war-
tość i piękno w tym, co stare, niedoskonałe oraz 
promuje szacunek dla ciszy i spokoju za pomocą 
prostoty. Zamiast zawsze dodawać najnowsze, 

K22
Zasada 3:  
Tworząc wnętrze, inspiruj się tym, 
co zewnętrzne
Według filozofii materiały organiczne i pierwiast-
ki naturalne są głównymi składnikami domu wa-
bi-sabi ze względu na ogólnie dobre wibracje, 
które niosą. Ponadto naturalne niedoskonałości 
występujące w roślinach, drewnie czy kamieniu 
codziennie przypominają o pięknie, które można 
znaleźć w braku perfekcji. Aby zmaksymalizować 
te dobre wibracje, połącz drewniane meble, świe-
że kwiaty i tyle roślin, ile dusza zapragnie. A jeśli 
boisz się trudnej pielęgnacji, zastosuj kilka suku-
lentów, które przyniosą wszystkie zalety natural-
nych roślin, a nie będą wymagające.

Zasada 4:  
Celebruj różnorodność 
Nie wszystko musi być zawsze dopasowane i bar-
dzo spójne. W rzeczywistości zbyt wiele dopaso-
wań może poważnie osłabić charakter i przyjazną 
atmosferę domu, nie wspominając o jego sercu. 
Chodzi o to, by nie przeszkadzało ci dodanie do 
domu czegoś, co kochasz, nawet jeśli nie jest to ide-
alnie dopasowane estetycznie. Jeśli chodzi o wabi-
-sabi, ta niedoskonałość jest, cóż, doskonała.

Zasada 5:  
Wróć do podstaw
Wrażliwość wabi-sabi ogranicza dobytek do mini-
mum, zapraszając do domu tylko te rzeczy, które 
wnoszą do niego nostalgię, piękno, użyteczność lub 
połączenie tego wszystkiego. Ponownie, ten trend 
nie wykorzystuje minimalizmu ze względu na mini-
malizm, ale zamiast tego ma na celu jedynie zacho-
wanie rzeczy niezbędnych dla spokojnego i szczę-
śliwego ducha, podejście, które maksymalizuje 
radość z codziennego życia. W przeciwieństwie do 
gorliwego minimalisty, który pozbędzie się wazonu, 
choć mu się podoba, ale nie pasuje do estetyki, mi-
łośnik filozofii wabi-sabi zatrzyma ten wazon tylko 
dlatego, że sprawia mu on radość.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy państwu filozofię 
wabi-sabi, która kierowała projektantami biura D44 
przy tworzeniu budynku K22 Lofts. Jeżeli są państwo 
zainteresowani tym budynkiem, zapraszamy na stro-
nę www.d44.be lub do zapoznania się z projektem 
na portalu Journée de la Rénovation: www.journe-
edelarenovation.be/architectes/?province=Bruxel-
les&cid=321. W przypadku innych pytań związanych 
z projektowaniem mieszkań lub domów jednoro-
dzinnych również zapraszamy do kontaktu z pracow-
nikami biura: info@d44.be.

Agnieszka Gansiniec

błyszczące, świeże rzeczy lub mieć obsesję na 
punkcie dopracowania każdego szczegółu, miło-
śnicy wnętrz wabi-sabi odnajdują harmonię w au-
tentyczności i niedoskonałości. Takie podejście 
może być antidotum, którego szukaliśmy w na-
szym chaotycznym, obsesyjnym świecie perfekcji.

Oczywiście abstrakcyjne idee, takie jak wabi-sabi, 
nie zawsze są łatwe do zastosowania, więc przed-
stawimy kilka podstawowych wskazówek i sztu-
czek, które pomogą zrozumieć ten styl w projek-
towaniu wnętrz oraz nadać domowi przytulny, 
przyjemny klimat.

Zasada 1:  
Szanuj rzemiosło i rękodzieło
Wabi-sabi polega na uznaniu i celebrowaniu 
autentyczności wszędzie tam, gdzie można ją 
znaleźć, a nie ma nic bardziej autentycznego niż 
rękodzieło i akcenty rzemieślnicze. Wazon, który 
znalazłeś podczas wakacji, samodzielnie wykona-
ne płótno lub ceramika z lokalnego rynku to ele-
menty, które są sztuką samą w sobie i wzmocnią 
ciepły, autentyczny klimat twojej przestrzeni – jed-
ną z najważniejszych cech wabi-sabi. 

Zasada 2:  
Oczyść umysł i szanuj porządek
To, że filozofia wabi-sabi mówi o docenianiu nie-
doskonałości, nie oznacza, że toleruje chaos i bała-
gan. Dom wabi-sabi powinien być uporządkowany 
i dobrze zorganizowany, aby wzbudzać poczucie 
spokoju. Nie możemy jednak przesadzić w drugą 
stronę. Porządek wabi-sabi nie ma nic wspólne-
go z obsesyjnym pedantyzmem. Jeśli doceniasz 
minimalistyczną estetykę, jesteś już w połowie 
drogi – ale tylko w połowie. Pamiętaj, że nie cho-
dzi o prostotę dla samej prostoty; bardziej chodzi 
o poczucie porządku, który wprowadza spokój.
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HUMOR

Władimir Putin puka do drzwi raju. 
Apostoł Piotr uchyla bramę i widzi 
oprócz niego dużą grupę ludzi w pełnym 
umundurowaniu bojowym. Pyta:
– A oni to kto?
– A oni są ze mną.

• • •
Po pierwszej turze wyborów postanowiłem 
zagłosować na pralkę bo tylko ona potrafi 
zrealizować swój program

• • •
Do wędkarza podpływa krokodyl:
– Biorą?
– Nie
– To olej ryby, chodź sie wykąpać!

• • •
Baca wraca z Afryki i dziennikarz pyta go:
– Jakie zwierzęta tam widzieliście, baco?
Na to baca:
– No to na przykład zebra.
– A jak ta zebra wygląda?
– A wicie jak wygląda kuń?
– Wiem.
– To takie samiusieńkie, tylko że w paski.
– A jakieś inne zwierzę?
– No to np. żyrafa.
– A jak ta żyrafa wygląda?
– A wicie jak wygląda kuń?
– Wiem.
– No to takie samiusieńkie tylko  
z długą szyją.
– A jeszcze jakieś inne zwierzę?
– No to na przykład krokodyl.
– A jak on wygląda?
– A wicie jak wygląda kuń?
– Wiem.
– No to w ogóle do kunia niepodobne.

• • •
Pamiętam, jak chciałem, aby Nowy Rok 
2020 był najbardziej niezapomnianym 
w moim życiu. Minęło zaledwie pół roku, 
a moje życzenie się spełniło.

• • •
Mąż siedzi w pokoju przy komputerze, 
wpisuje w Google:
,,Jak rozpoznać, czy moja żona to 
wiedźma?"
Nagle słyszy z kuchni głos żony:
– A zapytać wprost to nie łaska?!

• • •
Przychodzi facet z psem do pubu  
obejrzeć mecz reprezentacji Polski. 
Niestety przegrała
– No nie! Znowu? – mówi pies.
Wszyscy zdumieni patrzą na psa.
– Czy twój pies powiedział ,,No nie! 
Znowu?" – pyta barman
– Tak, zawsze tak mówi, kiedy Polska 
przegrywa.
– Zdumiewające. A co mówi kiedy 
wygrywamy?
– Nie wiem, mam go dopiero 2 lata.

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

• • •
Rozmawia dwóch lekarzy:
– Wiesz, że na koronawirusa najlepszy  
jest czosnek?
– Podnosi odporność?
– Nie, ale sprawia, że nikt się do ciebie  
nie zbliży na mniej niż metr.

• • •
– 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.

• • •
Janusz w biurze podróży:
– Po ile karta rybacka?
– Za darmo.
– To poproszę.
– Najpierw trzeba podpisać druczek.
– To poproszę druczek.
– Za 250 złotych.

• • •
– Jasiu wymień pięć zwierząt żyjących 
w Afryce – mówi nauczycielka.
– Dwie małpy i trzy słonie.

• • •
– Jeździcie z mężem na urlop razem  
czy oddzielnie?
– W zeszłym roku pojechaliśmy osobno. 
Mnie bardzo się podobało.
– A mężowi?
– Nie wiem, jeszcze nie wrócił.

• • •
Turysta spotyka bacę, który się opala  
przed chałupą, pyta go:
– Jak wam się powodzi, baco?
– A nie narzekam, miałem wykarczować 
drzewa, ale przyszedł halny i je powalił, 
miałem je spalić, ale uderzył piorun i je 
spalił. Teraz czekam, aż mi trzęsienie ziemi 
wyrzuci ziemniaki na powierzchnię.

• • •
Przechodzi turysta obok górala i pyta:
– Panie, jaka będzie pogoda w lipcu?
– No ładnie będzie, będzie słonko, będzie 
ciepło... chyba żeby lało.

• • •
– Mamo, mamo!
– Co, synku?
– W moim łóżku jest potwór!
– Co żeś sobie z dyskoteki przyprowadził, 
to masz...

• • •
Putin rozmawia przez telefon... Po chwili 
zasłania słuchawkę ręką i mówi 
– Wezwać mi tu admirała floty północnej! 
Wchodzi admirał. Putin się pyta: 
– Czy mieliśmy dzisiaj jakieś straty we 
flocie? 
– Nie – odpowiada marszałek. 
– Na pewno? – upewnia się Putin.  
– Żaden okręt nie zatonął, żaden nie 
zaginął, wszystkie łodzie podwodne 
wypłynęły na powierzchnie? 
– Na 100% – zaklina się admirał. 
Putin podnosi słuchawkę. 
– No to przykro mi, Obama. A4 – pudło!
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   Sprzedam
  Sprzedam tanio laptop stan idealny.  

T. 0487 439 126
  Sprzedam tanio nowe z gwarancją świa-

tową luksusowe zegarki damskie i męskie 
firmy AVA, Alpha Sierra i Thomas Earn-
shaw, na gwarancji. T. 0487 439 126

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

  Sprzedam Ford Transit 330L Eco Blue 2,0, 
2017r, przebieg 84.000km, 96kW, czarny, 
automatyczna skrzynia biegów (6), duża, 
wysoka paka, drabina tylna i relingi na 
dachu, stan idealny, serwisowany, wysoki 
standart (klimatyzacja, kamery, GPS, ...), 
2 klucze, komplet dokumentów, gotowy 
do zarejestrowania. Cena 18.500 + TVA, 
do lekkiej negocjacji. T. 0476 920 819, 
wszelkie zdjęcia i dodatkowe informacje na 
Wattsapp. Ford znajduje sie w Brukseli.

  Sprzedam firmę SPRL firma jest aktywna, 
nie zadłużona. Posiada wiele uprawnień 
m/i murowanie, malowanie, hydraulika, 
CO, gaz, elektryka, stolarstwo i wiele in-
nych. Sprzedaję ze względu na przejście na 
emeryturę.  
T. 0048 518 688 102

  Sprzedam Ekspres do kawy Nespresso 
Koenig, czarny, duży model, z podgrze-
waczem mleka. W dobrym stanie, działa 
idealnie. 50€. Tel 0476 920 819

  Praca: szukam
  Hydraulik-centralne szuka pracy 

ogrzewanie, instalacje wodne, kanalizacja, 
gaz od podstaw. T. 0486 645 867

  Szukam pracy. T. 0486 412 981
  Budowlaniec z doświadczeniem 

poszukuje pracy, wykonuję wykończenia 
wnętrz transformacje, płytki, parkiety, 
malowanie, szpachlowanie, tynki, 
konstrukcje, murowanie itp., posiadam 
auto. T. 0483 054 808

  Poszukuję pracy jako kierowca B C 
posiadam karte kierowcy i aktualne 
badania do 2025 roku, pracowałem jako 
kierowca na ternie Belgii i Holandii, znam 
jezyk francuski, posiadam meldunek, 
Slawomir. T. 0484 120 989

  Szukam pracy w budownictwie, 
pracowałem przy stanach surowych 
mam działalność gospodarczą i drukA1, 
posiadam prawo jazdy kat b i auto, 
pracowity sumienny uczciwy.  

T. 518 039 431, 0497 226 687
  Kierowca z prawem jazdy C, aktualne 

badania, karta, zezwolenie na przewóz 
rzeczy, rok praktyki na chłodni: przewóz 
żywność, 2 lata stażu na trasach 
międzynarodowych, ważne uprawnienia na 
wózek widłowy.  
T. +48 731 322 896 

  Szukam pracy w wykończeniówce 
Bruksela. Własna działalność belgijska, 
brak prawa jazdy. T. 0474 697 879

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę pokój dla kobiety umeblowa-

ny z internetem, dzielnica Uccle, opłaty 
wliczone w cenę, bez meldunku.  
T. 0484 643 166

  Wynajmę pokój umeblowany przy Mi-
dach, cena 290€. T. 0466 025 977

  Wynajmę pokój, cena 300 €.  
T. 0499 318 917

  Mieszkanie do wynajęcia. Drugie piętro, 
dwa balkony. Blisko metra Aumale, Ander-
lecht. T. 0488 570 203

  Mam do wynajęcia oddzielny pokój dla 
kobiety na Anderlechcie, spokojna ulica, 

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

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

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

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

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

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

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         
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cena 435€ plus opłaty. T. 0470 304 565 / 
0483 180 914

  Wynajmę mieszkanie Saint-Gilles, na 
parterze 2 pokoje, wc, prysznic, kuchnia, 
taras, cena 700€ miesięcznie + opłaty na 
własny koszt (gaz+prąd+woda ). Gwarancja 
2-miesięczna. T. 0477 998 396

  Pokój wolny od 1.10 w poblizu Gare du 
Midi z meldunkiem, cena 380€, miesiąc 
gwarancji. T. 0499 888 470

  Do wynajęcia mieszkanie 98m² + 2 taras-
sy + parking + piwnica. Duży salon, 3 poko-
je sypialne, kuchnia wyposażona, łazienka, 
wc, holl i korytarz. Duży taras słoneczny 
rano i drugi mniejszy słoneczny wieczorem. 
Piwnica 2m² i miejsce parkingowe. Drzwi 
antywłamaniowe. Mieszkanie jest jasne, 
przestronne i ciche. Bez ‚’vis à vis’’. W 
bloku z windą. Blisko Placu Meiser. Dobra 
komunikacja miejska. Wiecej informacji.  
T. 0478 206 507 

  Wynajmę mieszkanie na Evere -+ 50m². 
Dwa pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka, 
toaleta, korytarz. Cena 750€ razem z me-
diami, dwa miesiace gwarancji.  
T. 0496 121 126

  Mieszkanie: szukam
  Kobieta w średnim wieku, spokojna, bez 

nałogów szuka małego mieszkania, flatu 
samodzielnego w spokojnej okolicy.  
T. 0472 465 907

  Szukam studio/flat/niewielki apparta-
ment z meldunkiem wynajmę (w charak-
terze lokator); dziękuję za kontakt. T. 0471 
337 193 / messenger „halina cieślińska”

  Szukam mieszkania: 2 pokoje, kuchnia, 
salon, łazienka do 600€ z meldunkiem, na 
terenie Brukseli. T. 0491 252 994 Szymon.

  Szukam mieszkania lub domu, Bruksela i 
okolice do 1000€. T. 0488 293 673

  Para szuka mieszkania z.meldunkiem do 
700€, Uccle lub okolice, Joanna.  
T. 0479 252 101

  Wiadomości osobiste
  Nazywam się Edi, jestem Czechem, roz-

mawiam po polsku. Chętnie poznam panią 
45-50 lat. Chciałbym pójść z nią do restau-

racji, porozmawiać, poznać się! Proszę o 
SMS lub telefon do mnie. T. 0484 190 840 

  Mam 63 lat szukam drugiej połówki na 
dalsze lata życia. T. 0466 381 426,  
0472 314 465

  Sympatyczne dziewczyny w dojrzałym 
wieku, szukają nowych przyjaciółek (ko-
leżanek) z Poznania. Mieszkałaś kiedyś w 
tym mieście i jesteś na emigracji w Belgii 
od lat, chcesz poznać inne babki, napisz do 
nas na: ewa.wozniak.bailly@gmail.com

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znaj-

dziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  A Bornem, nous recherchons une 
femme/homme polonaise, non-fumeur, 
de plus de 50 ans, responsable et de 
confiance, pour 2 jours par semaine pour 
s’occuper du ménage, repassage, lessive 
... et préparer les repas, dans une maison 
privée. Langues demandées : l’anglais et le 
néerlandais (si aussi le français tant mieux). 
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Le travail sera déclaré. 
La femme/homme polonnais doit savoir condu-
ire et se rendre avec sa voiture.
Veuillez nous contacter par mail:  
mariapia.i@tiscali.it
Mieszkamy w Bornem, szukamy osoby narodo-
wości polskiej (kobiety/mężczyzny) niepalącej, 
powyżej 50 roku życia, odpowiedzialnej i godnej 
zaufania, na 2 dni w tygodniu, aby zająć się 
pracami domowymi, prasowaniem, praniem... 
i przygotowaniem posiłków, w prywatnym 
domu. Angielski i niderlandzki są wymagane 
(jeśli j.francuski, tym lepiej), potrzebne prawo 
jazdy i samochód. Praca deklarowana. Proszę 
się z nami kontaktować na miala: mariapia.i@
tiscali.it

  Belgijska firma podwykonawcza poszukuje 
pracowników z kwalifikacjami lub doświad-
czeniem minimum 2 lat do swojego zespołu 
w Brukseli – Machelen. Stolarka - montaż i 
demontaż drzwi, okien (pcv, alu, werandy, 
przesuwane), motywacja do pracy, dokładność, 
znajomość jęz. francuskiego, wiedza z zakresu 
tynkowania, silikonowania itp.
Oferujemy DOBRE wynagrodzenie podstawowe 
płatne co 15 dni i możliwość podwyżki przy 
dobrze wykonywanej pracy i rozwoju. Zaintere-

sowany? Prosimy o kontakt telefoniczny: 
T. +32 (0) 493 980 627 p. Rahmoun Nordin T. 
+32 (0) 487 793 886 sekretarka

  Poszukuję podwykonawcy usług budowla-
nych. Praca: wylewy pianki poliuretanowej, 
instalacja automatyki domowej, instalacja 
elektryczna, prace dachowe, montaż sufitu 
podwieszanego, montaż płyt kartonowo-gipso-
wych, czyszczenie elewacji, układanie parkietu, 
prace hydrauliczne, prace izolacyjne. T. +32 499 
105 521,  
e-mail: rafaela.ozorowska@yahoo.com

  Poszukuję pracownika do wylewek beto-
nowych. T. +32 499 105 521, e-mail: rafaela.
ozorowska@yahoo.com

  Zatrudnię parkieciarza.  
T. +32 499 105 521,  
e-mail: rafaela.ozorowska@yahoo.com

  Euro Talents pilnie poszukuje pracownic i 
pracowników do zbioru pieczarek. Nasz klient 
to międzynarodowa  firma, zajmująca się  
całoroczną produkcją  pieczarek dla dużych 
belgijskich i holenderskich supermarketów. 
Opis stanowiska: zbieranie pieczarek i odcinanie 
koncówek nożykiem, sortowanie pieczarek w 
pudełeczkach według rozmiaru, praca na stoją-
co na platformach zabezpieczonych barierkami, 

Jeśli masz bliską Ci osobę , której picie powoduje poważne  
problemy.  Powitamy Cię serdecznie na naszych spotkaniach 

grupy „Światło”.   
Tu dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją. 

Nasze spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o 20h. 
Petit rue des Loups 68a, 

1070 Anderlecht.  
Tel. 0032 485 866 445

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

Nie musisz być lekarzem by pomóc. 
Oddając krew, pomagasz i ratujesz życia! 
Odwiedzając nową stronę na facebooku  

KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA  
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się  

najbliższe punkty krwiodawstwa.  
Odwiedź, dowiedz się i do ataku!

On lub ona pije? Nie radzisz sobie? 
Przyjdź do nas, dzielimy się swoim doświadczeniem,  

siłą i nadzieją. Mitingi są we wtorki od 19.30 do 21.00
Sterlingerstraat 4. 2140 Borgerhout

Tel. 0483 67 48 26 Bardzo serdecznie zapraszamy!

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

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

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

przyjemne warunki do pracy: stała tempera-
tura otoczenia okolo 17°-18°C. Wymagania: 
motywacja do pracy za granicą, uważność w 
zbieraniu, zwinne i delikatne ręce, podstawowa 
znajomość języka polskiego/lub niderlandzkie-
go/ lub niemieckiego, doświadczenie na podob-
nym stanowisku, znajomość zasad BHP będzie 
traktowana jako plus. Oferujemy: stabilną pracę 
na podstawie belgijskiej umowy w nowocze-
snym zakładzie, pracę na ełny etat, bonusy: 
13stka, pieniądze wakacyjne, kilometrówka, 
zasiłek rodzinny, ubezpieczenie zdrowotne i 
wypadkowe, po 180 dniach : czeki żywnościo-
we, zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy, 
załatwienie formalności związanych z zatrud-
nieniem w Belgii, stałą opiekę polskojęzycznych 
koordynatorów.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie swoje-
go cv na adres: praca@eurotalents.pl

  Kafelkarz/układanie mozaiki– Belgia Aalst. 
Zakres obowiązków: układanie kostki/mozaiki; 
praca w zespole Portugalczyków. Profil kandy-
data: doświadczenie w układaniu kostki i mo-
zaiki; dobry j.angielski. Oferujemy: umowa na 
belgijskich warunkach; ubezpieczenie zdrowot-
ne, społeczne oraz prawo do belgijskiej emery-
tury; wynagrodzenie €16,00 brutto na godzinę 
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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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

– w zależności od doświadczenia; premia na 
zakończenie roku oraz dodatek wakacyjny; za-
kwaterowanie w pokoju jednoosobowym - €72 
tygodniowo (wszystkie opłaty w tym Internet); 
transport do pracy; zasiłek rodzinny. Jeśli jesteś 
zainteresowany zgłoś się już teraz:  
info@silko-recruiting.com

  Monter K/G, meblowy– Belgia Herk-de-Stad. 
Zakres obowiązków: montaż mebli w odno-
wionych lub nowych lokalach; montaż ścian 
gyproc / gk; prace pomiarowe, szlifierskie, 
tynkarskie i wykończeniowe; montaż ścianek 
działowych i sufitów podwieszanych; montaż 
nowych podłóg drewnianych; montaż oszkle-
nia; prace budowlane i wykończeniowe. Profil 
kandydata: doświadczenie zawodowe 3 - 5 lat; 
jesteś elastyczny: będziesz pracować w różnych 
miejscach w Belgii; lubisz zmieniać zadania w 
swojej pracy, ponieważ każdy projekt będzie 
inny; przejmujesz inicjatywę i jesteś odpowie-
dzialny; wymagane jest doświadczenie jako 
monter mebli; prawo jazdy kat. B; komunika-
tywny j. angielski. Oferujemy: umowa na bel-
gijskich warunkach; ubezpieczenie zdrowotne, 
społeczne oraz prawo do belgijskiej emerytury; 
wynagrodzenie od €15,00 brutto na godzinę 
– w zależności od doświadczenia; premia na 
zakończenie roku oraz dodatek wakacyjny; za-
kwaterowanie w pokoju jednoosobowym - €72 
tygodniowo (wszystkie opłaty w tym Internet); 
transport do pracy; zasiłek rodzinny. Jeśli jesteś 
zainteresowany zgłoś się już teraz:  
info@silko-recruiting.com

  Agencja Zatrudnienia KBTI (cert. 9154) 
poszukuje mechaników. Miejsce pracy: Sint- 
Niklaas.Opis stanowiska: prowadzenie lawety, 
prace związane z mechaniką pojazdową. 
Wymagania: bardzo dobra znajomość języka 

niderlandzkiego lub angielskiego, prawo jazdy 
kat. C+E z kodem 95, wcześniejsze doświadcze-
nie na podobnym stanowisku, własne zakwa-
terowanie w okolicy Sint-Niklaas oraz transport 
do pracy. Oferta: atrakcyjne wynagrodzenie, 
belgijska umowa, praca w pełnym wymiarze 
godzin, możliwość stabilnego i długotermino-
wego zatrudnienia. Więcej informacji +48 570 
935 868. Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@kbti.pl 
w tytule: kierowca / mechanik C+E Belgia  

  Agencja KBTI Poland (cert. 9154) poszukuje 
dla swojego klienta w Belgii malarzy / lakierni-
ków oraz szlifierzy. Opis stanowiska: malowanie 
pistoletem natryskowym (elementy głównie 
drewniane, płyty MDF), dobór odpowiednich 
farb i podkładów, kontrola jakości produktu, 
ręczne i maszynowe szlifowanie MDF, ręczne 
i maszynowe szlifowanie podkładu. Wymaga-
nia: dobra znajomość języka niderlandzkiego, 
wcześniejsze doświadczenie na podobnym 
stanowisku, umiejętność pracy w zespole oraz 
komunikatywność, własne zakwaterowanie w 
okolicy Kalmthout oraz transport do pracy.
Oferta: możliwość długoterminowego za-
trudnienia na warunkach belgijskich, praca w 
systemie jednozmianowym od poniedziałku do 
piątku (07:30 – 16:00), atrakcyjne wynagrodze-
nie, dodatek za dojazdy do pracy.  
Więcej informacji +48 570 935 868
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o 
wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl w 
temacie wpisując: malarz / szlifierz Kalmthout
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami)”

  Nieruchomości
  Sprzedam apartament na drugim piętrze 

o powierzchni 65 m2. Apartament ma dobrą 
lokalizację i jest po remoncie. Mieszkanie 
znajduje się w Brukseli na Anderlechcie przy 
metrze Veeweyde i Bizet. Cena 185 000€. W 
grę wchodzi zamiana na mieszkanie lub działkę 
w Białymstoku i okolicach.  
T. Polska: 048 518 370 196 

  Południe Podlasia, miejscowość turystyczna. 
Grunt rolny (nieużytki) do sprzedania. W planie 
przestrzennego zagospodarowania teren 
przeznaczony pod budownictwo rekreacyjne. 
Więcej informacji. T. 0466 162 397

  Sprzedam apartament dwupoziomowy (III i 
IV piętro) o powierzchni 115 m2. Apartament 
ma dobrą lokalizację i jest po remoncie. Miesz-
kanie znajduje się w Brukseli na Anderlechcie 
przy metrze Veeweyde i Bizet. Cena 280 000€. 
W grę wchodzi zamiana na mieszkanie lub 
działkę w Białymstoku i okolicach.  
T. Polska: 048 518 370 196 

 Różne
  Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, 

ordery, wpinki,orzełki, naszywki itp.: wojskowe 
oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legity-
macje związane z nadaniem odznaczeń, inne 
pamiątki i starocie związane z wojskowością i 
służbami mundurowymi. T. + 48 518 507 460, 
e-mail: wojskowe-odznaki@wp.pl
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Intergrupa AA „ARDENY” w Belgii  
informuje, że wszystkie stacjonarne spotkania Anonimowych Alkoholików w związku koronow-
irusem i zaleceniami władz na terenie Belgii są zawieszone do odwołania.Wszystkich chętnych 

zapraszamy serdecznie na dwa otwarte mitingi AA on-line na SKYPE:
1. miting on-line na Skype pod nazwą „Miting AA Bruksela”, który odbywa się w każdy 
poniedziałek, środę i sobotę o godz.20.00. Łączenie jest możliwe od godz.19.45.
2. miting AA dla kobiet z Brukseli on-line na Skype „Carpe Diem”,’ który odbywa się we wtorki i 
czwartki o godz.19.00 oraz w niedzielę o 10.00 godzinie. Łączenie jest możliwe ok.15-20 minut 
przed rozpoczęciem mityngu.
Jeśli chcesz się przyłączyć, zadzwoń pod numer kontaktowy wspólnoty AA w Belgii: +32 488 080 
063 a my przyślemy Ci sms z linkiem do uczestnictwa we  
wskazanym spotkaniu.                            
Można też przysłać e-mail: AAINTERGRUPAARDENY@GMAIL.COM na stronę www.intergru-
paardeny.eu intergrupy AA „Ardeny” Belgia – a my przyślemy odpowiedni link do uczestnictwa 
we wskazanym spotkaniu.

Dorosłe Dzieci Alkoholików / Dorosłe Dzieci Dysfunkcji są wspólnotą mężczyzn i  
kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcja. 

Nie pozwól żeby Twój rodzinny nałóg lub dysfunkcja kierowały Twoim życiem.
Grupa Genesis      e-mail: genesisbrukseladdaddd@hotmail.com      tel. 0491 32 14 73
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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

CENTRUM ANTYPRZEMOCOWE
ELLES POUR ELLES/
KOBIETY DLA KOBIET
„PRZEŁAMAĆ CISZĘ”
tel.+32 466 90 17 02
e-mail: epe.bruksela@gmail.com  

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)2 780 45 02
fax. +32 (0)2 736 04 64
www.bruksela.msz.gov.pl
tel. alarmowy: +32 (0) 492 727 405
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie
w nagłych wypadkach / zagrożenie życia
(zgon, wypadek, narażenie życia)

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.J.LELEWELA PRZY AMBASADZIE 
RP W BRUKSELI
Adres do korespondencji: rue du Bemel 29, 
1150 Woluwe Saint-Pierre
Siedziba szkoły: Bd de la Woluwe 22-24, 
1150 Woluwe Saint-Pierre
tel/fax. 02 772 35 80,  
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

POLSKA SZKOŁA im. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LEUVEN 
przy Stowarzyszeniu DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0468 485 005, 0486 231 432
przedszkole@daskalia.eu, 
szkola@daskalia.eu
www.daskalia.eu

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

POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA
Zajęcia odbywają się: 
Freinetmiddenschool, 
Offerlaan 3, 9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801
edugandawa@gmail.com, 
www.szkola.edugandawa.be

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

PUNKT KONSULTACYJNO- 
INFORMACYJNY ANTWERPIA   
Sint Jan Berchmanscollege,  
Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
(porady psychologa, logopedy i pedagoga)  
tel. 0471 711 269  
czwartek, godz. 18.00 - 20.00  
(wizyty tylko na umówione spotkanie)

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

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

POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA 
PW. NARODZENIA BOGURODZICY 
W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35, 1070 Bruksela
Tel. +32 489 86 91 16, 
www.orthpol.be
email: xpawelcecha@gmail.com

POLONIJNY KOŚCIÓŁ 
EWANGELIKALNY 
Rue van Ysendyck 48–50, 
tel. +32 488 036 519,  0465 970 164, 
e-mail: thalambiec@gmail.com

PRZEMOC W RODZINIE
całodobowa infolinia w Belgii:
0800 30 0 30

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

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

NIEZBĘDNE ADRESY
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