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Całkowita liczba osób dotkniętych wirusem 
COVID-19 na świecie wynosi 10 088 576, od-
notowano 501 442 zgonów (dane z 28 czerw-
ca). 183 020 nowych przypadków zakażenia na 
świecie odnotowano 21 czerwca. To najwyższy 
dzienny przyrost od początku pandemii – podaje 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Według 
dobowego raportu największy wzrost zakażeń 
nastąpił tego dnia w Ameryce Północnej i Połu-
dniowej – ponad 116 tys. nowych przypadków.
Dane statystyczne w rozbiciu na regiony świata 
(26 czerwca), wg klasyfikacji WHO:
– Afryka – 268 105 przypadków zakażeń 

i 5 673 zgonów,
– Ameryka Pn. i Pd. – 4 816 795 przypadków 

i 238 762 zgony,
– wschodni obszar Morza Śródziemnego 

– 1 006 279 przypadów i 22 964 zgony,
– Europa – 2 638 903 przypadki zakażeń 

i 196 169 zgonów,
– Azja Południowo-Wschodnia – 710 455 przy-

padków i 20 139 zgonów,
– obszar Zachodniego Pacyfiku – 211 774 przy-

padków i 7 408 zgonów.

•••

1 Belg na 3 chce spędzić tegoroczne waka-
cje w Belgii. W związku z koronawirusem 
plany dotyczące letnich wakacji bardzo się 
zmieniły. Według badań przeprowadzonych 
przez Toerisme Vlaanderen 41% Belgów od-
kryło i doceniło swój region i okolice, 34% 
chce w przyszłości spędzać więcej wakacji 
w Belgii, a 80% twierdzi, że woli unikać za-
tłoczonych miejsc. Pierwsze badanie odby-
ło się między 7 a 11 maja, drugie między 
22 a 27 maja. Niektórzy Belgowie odwołali 
swoje plany wakacyjne i postanowili zostać 
w domu. 

•••

W okresie obostrzeń 1 Belg na 4 przybrał na 
wadze, dotyczy to również dzieci.

Aż o 300% wzrosła w Belgii sprzedaż rowerów 
w okresie obostrzeń wprowadzonych z powo-
du epidemii.
W ciągu roku dochodzi w Belgii do 30 tys. 
kradzieży rowerów – podaje belgijska policja. 
Najwięcej kradzieży jest w dużych miastach: 
Brukseli, Antwerpii, Leuven, Gandawie.
Pomiędzy 2013 a 2019 r. liczba rowerzystów 
w Brukseli podwoiła się: z 16 tys. wzrosła do 36 tys.
W zeszłym roku w Walonii doszło do 700 wy-
padków rowerzystów. Zginęło 21 osób – to aż 
trzy razy więcej niż w 2018 r.
Wg ankiety przeprowadzonej przez VUB liczba 
osób korzystających w Belgii z roweru wzrosła 
od początku wprowadzenia obostrzeń o 13%.

•••

Chęć głosowania w wyborach na prezydenta 
RP za granicą zgłosiła rekordowa liczba osób, 
ponad 380 tys. Polaków.

•••

Tylko 38% obywateli Polski i 36% obywateli 
Węgier uważa, że ich kraje są demokratyczne 
– wynika z badania przeprowadzonego przez 
koalicję Alliance for Democracies. Jednocze-
śnie większość obywateli tych dwóch państw 
chciałaby, aby ich kraje były bardziej demokra-
tyczne. Aż 59% ankietowanych Polaków twier-
dzi, że w ich kraju nie ma wystarczająco dużo 
demokracji, co stawia Polskę na pierwszym 
miejscu wśród państw uznawanych za „wol-
ne”, pisze Laurenz Gehrke z POLITICO.
W sumie 40% ludzi żyjących w demokracjach 
uważa, że ich kraje nie są w rzeczywistości demo-
kratyczne. We wszystkich badanych państwach 
większość stwierdziła, że demokracja jest ważna, 
choć są tu znaczne rozbieżności – od 92% w Gre-
cji do 50% w Iranie.
Badanie pod nazwą Wskaźnik Percepcji Demo-
kracji (Democracy Perception Index) prowa-
dzono od kwietnia do czerwca br. w 53 krajach, 
sprawdzając stosunek ludzi do demokracji.

Bez wprowadzenia ostrych obostrzeń koro-
nawirus mógłby spowodować od 60 tys. do 
250 tys. zgonów w Belgii. Według biostatyka 
Geerta Molenbergha, bez wprowadzonych 
ograniczeń zostałoby zakażone 60% popu-
lacji. Według niego izolacja uratowała tysią-
ce istnień ludzkich w Belgii. „Dzięki wcze-
śniejszym badaniom potrafimy wykazać, ilu 
Belgów zostało zakażonych wirusem. Jest 
to około 10% populacji i kosztowało nas to 
około 10 tys. istnień ludzkich. Zdaniem na-
ukowca, bez obostrzeń i zasad sanitarnych 
epidemia wymknęłaby się spod wszelkiej 
kontroli, a wskaźnik zakażenia ludności wy-
niósłby 60%, co oznaczałoby 60 tys. zgonów 
w Belgii. Naukowiec opiera się na badaniu 
przeprowadzonym przez Imperial College 
London.

•••

Tygodnik „Nature” opublikował wstępne wy-
niki prac międzynarodowej grupy naukowców, 
którzy postanowili oszacować skutki wpro-
wadzenia dystansowania społecznego oraz 
innych ograniczeń związanych z pandemią. 
Oparli się przy tym na danych z sześciu krajów: 
Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji 
i USA. Według ich wyliczeń, gdyby rządy 
i służby sanitarne nie podjęły żadnych kroków 
prewencyjnych, liczba infekcji przyrastałaby 
w tempie wykładniczym wynoszącym 
ok. 38 proc. dziennie. Wprowadzenie 
restrykcji w tych sześciu krajach zapobiegło 
lub opóźniło 62 mln infekcji. Obecnie liczba 
potwierdzonych przypadków koronawirusa na 
całym świecie wynosi 7,2 mln. Według innej 
publikacji, która również ukazała się ostat-
nio w „Nature”, restrykcje (głównie izolacja 
społeczna) mogły zapobiec 3,1 mln zgonów 
w 11 krajach Europy. Takie są wyniki modelo-
wania komputerowego rozprzestrzeniania się 
infekcji oraz jej skutków.
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1 LIPCA – KOLEJNE ZŁAGODZENIE 
OBOSTRZEŃ W BELGII 
W  czerwcu  potwierdziła  się  tendencja 
spadkowa epidemii – pod koniec miesiąca 
w Belgii było 61 106 potwierdzonych przy-
padków COVID-19, a liczba wszystkich zgo-
nów wynosiła 9731. 

24  czerwca  odbyły  się  obrady  Rady  Bez-
pieczeństwa  Narodowego.  Przedstawiono 
czwartą  faza  łagodzenia  obostrzeń w Bel-
gii, zaplanowaną na 1 lipca:

	�  życie  rodzinne  i  towarzyskie  –  można 
spotykać  się  z  15 osobami w  tygodniu 
(nie  wliczając  rodziny),  robić  zakupy 
w towarzystwie i bez limitu czasowego; 

	�  otwierają  się  baseny,  centra  spa,  kasyna, 
sale  gier,  parki  atrakcji,  sale  kongresowe 
i recepcyjne z ograniczeniem do 50 osób, 
z zachowaniem ścisłych norm sanitarnych;

	�  teatry,  kina  będą  działać  z  limitem 
200  osób  w  zamkniętych  pomieszcze-
niach i 400 osób na wolnym powietrzu;

	�  nadal pozostają zamknięte dyskoteki i kluby 
nocne, imprezy masowe są wciąż zakazane;

	�  noszenia masek nie  jest obowiązkowe, 
ale zdecydowanie zalecane;

	�  święto narodowe Belgii 21 lipca będzie 
złożeniem hołdu ofiarom pandemii.

12 DARMOWYCH PRZEJAZDÓW 
POCIĄGIEM
Wszyscy mieszkańcy Belgii będą mogli sko-
rzystać  z 12 darmowych przejazdów kole-
jowych. Aby promować krajową turystykę, 
rząd  uruchomił  kampanię  zatytułowaną 
„tournée nationale”. Przedsiębiorstwo ko-
lejowe SNCB poinformowało, że darmowe 
podróże  „będą  miały  formę  biletu  wyda-
wanego  imiennie,  na  życzenie”. O  taki  bi-
let będzie mógł starać się każdy obywatel 
mający więcej niż 12 lat (już teraz dzieci do 
12. roku życia mogą jeździć belgijską koleją 
za darmo).

Każdy posiadacz darmowego biletu będzie 
upoważniony do odbycia 12 przejazdów na 
przestrzeni  6 miesięcy,  przy  czym  dozwo-
lone będą dwa przejazdy na miesiąc, włą-
czywszy  w  to  bilet  powrotny.  Każdy  oby-

watel będzie miał więc możliwość odbycia 
jednej podróży na miesiąc – przy założeniu, 
że skorzysta również z biletu powrotnego. 
„Decyzja o rozłożeniu darmowych przejaz-
dów  na  6 miesięcy  powinna  zagwaranto-
wać  swobodniejszy  przepływ  pasażerów” 
– przekazali przedstawiciele SNCB.

Osoby, które chcą otrzymać bilet, będą mu-
siały wypełnić formularz online (strona nie 
została  jeszcze  uruchomiona).  Następnie 
bilet  zostanie  wysłany  do  wnioskodawcy 
pocztą. Wnioski będzie można składać od 
początku  sierpnia,  zaś  bilet  będzie ważny 
od 17 sierpnia. Termin składania wniosków 
upłynie 30 września. 

ZMIANA W URLOPIE 
MACIERZYŃSKIM
Do  tej pory w Belgii  kobieta,  która w cią-
gu  ostatnich  sześciu  tygodni  ciąży  była 
nieobecna w pracy z powodu choroby lub 
z  innych  przyczyn,  miała  skrócony  urlop 
macierzyński. W rezultacie pozostawało jej 
tylko  9  tygodni  do  spędzenia  z  dzieckiem 
zamiast  15  tygodni  zazwyczaj  przewidzia-
nych  dla  pracowników.  Liga  Rodzin  i  inne 
organizacje  przez  kilka  lat  walczyły  o  za-
przestanie tej praktyki, którą uznawano za 
niesprawiedliwą. Na początku czerwca bel-
gijski parlament przegłosował prawo chro-
niące  15  tygodni  urlopu  macierzyńskiego 
dla wszystkich kobiet. Dni zwolnienia cho-
robowego w czasie ciąży nie będą już odli-
czane od urlopu macierzyńskiego.

NADZWYCZAJNY SZCZYT UE 
W SPRAWIE UNIJNEGO BUDŻETU 
W Brukseli 17  i 18  lipca odbędzie się nad-
zwyczajny  szczyt  UE  w  sprawie  unijnego 
budżetu  i  funduszu odbudowy. Przewodni-
czący Charles Michel zapowiedział, że przy-
wódcy krajów członkowskich UE są gotowi 
do  negocjacji  nad  tymi  zagadnieniami  po 
koronakryzysie.  Jak podkreślił, w kolejnych 
dniach będzie prowadził rozmowy z  lidera-
mi  krajów  członkowskich  o  wielkości  fun-
duszu  odbudowy  po  pandemii,  rabatach 
od składek do budżetu UE  i warunkowości 

w przyznawaniu funduszy. Konsultacje, któ-
re mają też dotyczyć tego, ile w planie odbu-
dowy będzie grantów, a  ile pożyczek, mają 
utorować  drogę  do  porozumienia.  Jeszcze 
przed  lipcowym szczytem Michel przedsta-
wi konkretną propozycję kompromisu.

Pandemia koronawirusa spowodowała kry-
zys gospodarczy, który może być odczuwa-
ny w UE przez najbliższe lata. Unijni decy-
denci uznali więc, że receptą na tę sytuację 
ma być nie tylko budżet, ale też specjalny 
fundusz  odbudowy.  Pojawiły  się  jednak 
rozbieżności,  jak  ten  mechanizm  ma  wy-
glądać  i  skąd wziąć  pieniądze. W dyskusji 
przewijało  się  często  pojęcie  euroobliga-
cje,  które  oznaczałyby  uwspólnotowienie 
długu, co popierało południe, a na co scep-
tycznie patrzyły kraje, które z zadłużeniem 
w UE nie mają problemu.

18 maja Niemcy i Francja przedstawiły pro-
pozycje dotyczące przyszłej architektury fi-
nansowej UE. Kanclerz Angela Merkel i pre-
zydent Emmanuel Macron zaproponowali, 
że UE zaciągnie pożyczki na rynkach finan-
sowych, aby przeznaczyć 500 mld euro po-
przez dotacje dla gospodarek europejskich 
najbardziej dotkniętych pandemią.

Zgodnie  z  niemiecko-francuską  propozycją 
państwa członkowskie UE, otrzymujące fun-
dusze, nie musiałyby spłacać  ich ze swoich 
budżetów  krajowych.  Dług  miałby  zostać 
spłacony z przyszłych unijnych dochodów.

27 maja  Komisja  Europejska  przedstawiła 
nową  propozycję  budżetu  UE  i  mechani-
zmu  odbudowy,  która  ma  być  punktem 
wyjścia do negocjacji w sprawie przyszłych 
unijnych  ram  finansowych.  W  swoim  za-
łożeniu  jest  ona  zgodna  z  tym,  co  10  dni 
wcześniej przedstawiły Berlin i Paryż.

Podziały wśród państw w sprawie  tego,  jak 
ma wyglądać  unijny  fundusz  odbudowy  po 
koronakryzysie  i nowy wieloletni budżet, są 
duże. Kraje południa i wschodu chcą większe-
go budżetu, północy – mniejszego. Podziały 
utrzymują się też w kwestii funduszu odbu-
dowy.  Część  krajów  północy  UE  jest  prze-
ciwna przyznawaniu bezzwrotnych grantów, 
a jako odpowiedź na koronakryzys proponu-
ją  tylko  pożyczki.  Kraje wschodu  i  południa 
wskazują, że granty to dobra propozycja.
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BELGIA – PODRÓŻE
Dwadzieścia sześć krajów europejskich otwo-
rzyło swoje granice dla belgijskich turystów.
	➜  16 krajów z zielonym światłem to Au-
stria, Bułgaria, Francja, Niemcy, Węgry, 
Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, 
Szwecja, Szwajcaria, Lichtenstein, Litwa, 
Estonia, Hiszpania i Republika Czeska.
	➜  10 krajów z pomarańczowym świa-
tłem nadal nakłada ograniczenia na 
Belgów, należy więc zapoznać się 
z informacjami o podróżach opubli-
kowanymi na stronie internetowej 
Federalnej Służby Publicznej (FPS) 
ds. Zagranicznych. Są to kraje unijne: 
Cypr, Chorwacja, Grecja, Łotwa, Por-
tugalia, Rumunia, Słowacja, Słowe-
nia, Islandia, Wielka Brytania, a także 
Stany Zjednoczone.
	➜  5 krajów w Europie ma czerwone świa-
tło, co oznacza, że turyści z Belgii nie są 
tam jeszcze mile widziani: Dania, Finlan-
dia, Irlandia, Malta i Norwegia.

Wszystkie informacje na temat podró-
ży można uzyskać na stronie belgijskiego  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 
https://diplomatie.belgium.be.

POLSKA – PODRÓŻE
Od 1 lipca kolejne kraje otworzyły gra-
nice dla polskich turystów, jednak nadal 
Polacy nie mogą wjechać do Finlandii, 
Danii, Norwegii, Rumunii, Mołdowy 
i Rosji. W niektórych krajach polskich 
turystów będzie obowiązywała kwaran-
tanna (w Wielkiej Brytanii, na Łotwie, 
w Estonii czy w Słowenii). Wszystkie 
aktualne informacje o podróżach są za-
mieszczane na stronach polskiego MSZ:  
www.gov.pl. Warto pamiętać, że sytu-
acja jest dynamiczna i przed ewentual-
nym planowaniem podróży zagranicznej 
należy zasięgnąć porady w placówkach 
dyplomatycznych. Granice Polski otwar-
te są dla turystów i nie ma obowiązko-
wej kwarantanny.

RE-OPEN EU – STRONA 
INTERNETOWA UE ZAWIERAJĄCA 
INFORMACJE DLA PODRÓŻNYCH
Komisja Europejska uruchomiła platformę 
internetową Re-open EU, która zawiera pod-
stawowe informacje umożliwiające bezpiecz-
ne wznowienie swobodnego przepływu osób 
i turystyki w całej Europie. Aby pomóc w pla-
nowaniu podróży i wakacji latem i później, 
na platformie dostępne będą w czasie rze-
czywistym informacje na temat sytuacji na 
granicach, dostępnych środków transportu, 
ograniczeń dotyczących podróżowania, środ-
ków w zakresie zdrowia publicznego i bezpie-
czeństwa, takich jak utrzymywanie dystansu 
fizycznego lub noszenie masek ochronnych, 
a także inne praktyczne informacje dla po-
dróżnych. Narzędzie to umożliwi przegląda-
nie informacji dotyczących poszczególnych 
państw członkowskich UE za pomocą inter- 
aktywnej mapy zawierającej aktualne infor-
macje na temat obowiązujących środków 
krajowych, a także praktyczne porady dla 
osób odwiedzających dany kraj. Platforma 
jest dostępna w 24 językach urzędowych UE 
na komputerach i urządzeniach mobilnych 
pod adresem: https://reopen.europa.eu/fr.
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WAKACJE W EUROPIE

PAMIĘTAJMY 
O PODSTAWOWYCH 
ZASADACH 
BEZPIECZEŃSTWA  
W OKRESIE EPIDEMII

Mimo wygaszania się epidemii w więk-
szości państw wirus nadal pozostaje 
aktywny. Konieczne jest więc zacho-
wanie ostrożności oraz rozsądku, bo 
koronawirus nie zniknął. Oto zasada 
unikania czterech „Z”:

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

2. Zamkniętych pomieszczeń  
(bez dopływu świeżego powietrza).

3. Źle wentylowanych miejsc.
4. Zatłoczonych miejsc.

JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ SIĘ  
PRZED KORONAWIRUSEM?
Najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie WHO nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości: najskuteczniej chroni nas noszenie maseczek, utrzymywanie dystan-
su społecznego i częste mycie rąk. Badania zostały opublikowane w najnowszym 
wydaniu prestiżowego czasopisma medycznego „The Lancet”. Jak do tej pory jest to 
największy i kompleksowy przegląd środków, które mogą nas chronić przed zakaże-
niem koronawirusem. Międzynarodowa grupa naukowców, kierowana przez prof. 
Holgera Schunemanna, epidemiologa klinicznego na McMaster University w On-
tario w Kanadzie, przeanalizowała 172 badania przeprowadzone w 16 krajach na 
całym świecie. Analizowano w nich związek między dystansowaniem społecznym, 
noszeniem masek i ochroną oczu a ryzykiem zakażenia się koronawirusem. Pod 
lupą naukowców znalazły się wszystkie trzy koronawirusy: obecny SARS-CoV-2 oraz 
dwa, które poprzednio wywołały epidemie – SARS i MERS.

Oto trzy kluczowe wnioski, do których doszli naukowcy:

1. Dystans fizyczny zmniejsza ryzyko zakażenia o 80 proc.
2. Noszenie maseczek zmniejsza ryzyko zakażenia o 85 proc.
3. Chronienie oczu zmniejsza ryzyko zakażenia o 78 proc.

8 GAZETKA



GAZETKA   9



BESKIDY to region na południu Polski, obejmujący pasma 
Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego i Makowskiego, co czy-
ni to miejsce wprost idealnym dla turystów kochających aktyw-
ne spędzanie czasu. Przez okrągły rok góry te oferują całą gamę 
różnych propozycji zarówno dla amatorów, jak i zawodowców. 
Można tu wędrować po znakowanych szlakach turystycznych 
dostępnych nawet dla rodzin z małymi dziećmi, jeździć na ro-
werach lub konno, a zimą szusować po stokach narciarskich 
Szczyrku, Wisły, Korbielowa i Zwardonia. Malowniczo usytu-
owane wśród gór jeziora umożliwiają żeglowanie i plażowa-
nie. Tu można też jeszcze doświadczyć autentycznego folkloru, 
nieskalanego komercją i turystyką masową. Warto zatrzymać 
się w Bielsku-Białej – za sprawą pięknej architektury i dosko-
nałego zaplecza kulturalnego zwanej „małym Wiedniem” lub 
w Żywcu – kojarzonym ze słynnym browarem, który zdecydo-
wanie warto zwiedzić.
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ŚLĄSK CIESZYŃSKI to obszar na południu Polski, skupio-
ny wokół Cieszyna, Beskidu Śląskiego oraz rzek Olzy i Wisły. 
W niespotykany sposób łączy dwa narody: Polaków i Czechów. 
To również mieszanka niezwykłej przyrody, bogatej kultury lu-
dowej górali śląskich, silnego poczucia tożsamości regionalnej 
mieszkańców oraz piastowskiej i austro-węgierskiej historii. 
Najcenniejszym obiektem jest rotunda św. Mikołaja w Cieszy-
nie, dobrze znana z banknotu 20-złotowego. Popularna jest też 
koronka koniakowska – wpisana na listę UNESCO. Dzięki szcze-
gólnemu mikroklimatowi i złożom solanek w górskich miej-
scowościach, takich jak Ustroń czy Wisła, ulokowały się liczne 
sanatoria. Nieopodal znajduje się przełęcz Kubalonka – ten 
prężny ośrodek sportowy dysponuje jednymi z najbardziej no-
woczesnych tras biegowych w całej Europie. Każda miejscowość 
w regionie słynie z organizowanych latem imprez cyklicznych.

TORUŃ, leżący w północnej Polsce, słynie 
z przepysznych pierników i magicznej starów-
ki wpisanej na listę UNESCO. Miasto zachwy-
ca oryginalną gotycką architekturą, a jego 
nocna panorama jest zaliczana do siedmiu 
cudów Polski. Turyści przyjeżdżają tutaj, by 
w średniowiecznych zakątkach, w galeriach, 
muzeach i kawiarniach, pośród starych mu-
rów, odetchnąć atmosferą czasów urodzone-
go w Toruniu Mikołaja Kopernika. Smakosze 
obowiązkowo kierują swe kroki do Muzeum 
Toruńskiego Piernika lub Żywego Muzeum 
Piernika, gdzie pod okiem mistrza własno-
ręcznie mogą wypiec pierniki wg receptury 
z XIV w. Toruń to ważny ośrodek kulturalny 
w północnej Polsce. Mimo 800-letniej historii 
Toruń to miasto młodości. Polscy i zagranicz-
ni studenci do wyboru mają aż osiem uczelni 
wyższych, na czele z największą – Uniwersy-
tetem Mikołaja Kopernika.

LUBLIN, usytuowany na wschodzie Polski, to miasto, które inspi-
ruje. Dobrze zachowana oryginalna architektura oraz 700-letnia 
historia są tutaj obecne na każdym kroku. Serce Lublina bije na 
Starym Mieście, gdzie znajduje się Brama Krakowska, Wieża Try-
nitarska z tarasem widokowym, Bazylika Ojców Dominikanów czy 
Trybunał Koronny z wejściem do trasy podziemnej. Obok wznosi 
się Zamek Lubelski z zabytkowym Donżonem i Kaplicą Trójcy Świę-
tej oraz obrazem Jana Matejki pt. „Unia Lubelska”. 
Odkrywając Lublin, o oprowadzenie warto poprosić wyjątkowych 
ludzi z grupy „Przewodników Inspiracji”. Wieczorem trzeba koniecz-
nie obejrzeć multimedialny pokaz fontann na Placu Litewskim. Ko-
lejny obowiązkowy punkt to Centrum Spotkania Kultur z Miejską 
Pasieką Artystyczną i oszklonym tarasem na dachu. Chwilę wy-
tchnienia daje Ogród Saski – zielone płuca miasta – czy Zalew Zem-
borzycki z nowoczesnym kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Wi-
zyta w Lublinie to również niezapomniana podróż kulinarna. Warto 
spróbować cebularza, forszmaku czy różnych rodzajów pierogów, 
a także trunków: piw rzemieślniczych, cydrów i miodów pitnych. 

Więcej inspiracji znajdą państwo na stronie www.polska.travel.

KRAINA LESSOWYCH WĄWOZÓW to obszar na Lubel-
szczyźnie na wschodzie Polski, znany dzięki sieci charakterystycz-
nych wąwozów lessowych. Malownicze trasy prowadzą przez 
głębokie wąwozy: Korzeniowy Dół, Plebankę czy Norowy Dół. Na 
odwiedzających region czeka bogata oferta zabiegów leczniczych 
i relaksacyjnych w Uzdrowisku Nałęczów, a na miłośników zam-
ków i pałaców – Puławy, Janowiec czy Kazimierz Dolny nad Wisłą. 
Muzea regionalne w Wojciechowie, Kluczkowicach, Karczmiskach, 
muzea biograficzno-literackie w Nałęczowie czy Kazimierzu Dolnym 
tworzą szlaki kulturowe. Atutem turystycznym jest różnorodna baza 
noclegowa: z pensjonatami, luksusowymi hotelami, ale także z ory-
ginalnymi gospodarstwami agroturystycznymi. Kraina Lessowych 
Wąwozów to też lokalna kuchnia. Smak pstrąga z opolskiej Pustelni, 
różanych konfitur z końskowolskiej manufaktury czy miodu z pasiek 
okolic Kazimierza i Celejowa znają nie tylko turyści z Polski.

Tegoroczne lato jest bardziej skomplikowane, niż mogliśmy się spodziewać jeszcze na początku roku. Pandemia utrudnia 
zorganizowanie wyjazdów wakacyjnych, a dla wielu oznacza zmianę planów na podróże w najbliższym czasie. 
Zachęcamy jednak, aby szukać pozytywnych stron w tym, co nam się przydarza. Może nadcho-
dzące lato warto wykorzystać na wakacje w bezpiecznych, bliskich sercu stronach? Może 
jest to najwłaściwszy czas, aby (na nowo) odkryć Polskę? Proponujemy państwu podą-
żanie nowym tropem Polskich Marek Turystycznych. Liczymy na to, że na-
sze propozycje zainspirują państwa do wypoczynku w naszej ojczyźnie. 

Polskie Marki Turystyczne to projekt Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej 
Organizacji Turystycznej, mający na celu wykreowanie komplekso-
wych produktów turystycznych o wysokim poziomie jakości, które 
wyróżniają się z oferty obszarów konkurencyjnych. Charaktery-
zują się wysokimi walorami historycznymi, kulturowymi lub 
przyrodniczymi. Jesienią 2019 r. wybrano pierwsze ob-
szary, które otrzymały tytuł Polska Marka Turystyczna. 
Oto one:

Polskie Marki  
    Turystyczne

fo
t.

 a
rc

hi
w

um
 P

O
T



BESKIDY to region na południu Polski, obejmujący pasma 
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   na dwóch  
       kółkach

W Polsce powstaje wiele nowych szlaków rowerowych, które stwarzają świetną alternatywę dla plażowania 
w tłumie bądź kolejek na tatrzańskich szlakach. Podczas gdy większość Polaków zostanie w tym roku w kraju 
i wybierze wakacje nad morzem lub w górach, aktywność rowerowa ma dodatkowy atut: może obejmować 
szlaki całego kraju i stanowić zarówno wyzwanie, jak i odmienną przyjemność dla fanów dwóch kółek.

Polsk
   OD NIEMOWLAKA PO SENIORA
Na rowerach spotykamy dzisiaj nie tylko młodych 
i pięknych nastolatków czy wyczynowych zapa-
leńców. Coraz częściej na rower wsiada zwykły 
Polak, który po prostu chce złapać trochę świeże-
go powietrza. Szeregowy pracownik pod koniec 
dnia ma ochotę na godzinną przejażdżkę, emeryt 
na rekreacyjny wyjazd w towarzystwie seniorów, 
a rodziny wielodzietne, w tym z najmłodszymi ma-
luchami – na wspólne pedałowanie w ciszy lasu. 
Wraz ze zwiększającym się gronem rowerzystów 
w ostatnich latach poszerzyły się również możliwo-
ści miast, wiosek i regionów. Na pierwszym miejscu 
pojawia się oczywiście bezpieczeństwo – stworze-
nie takich warunków dla rowerzystów, by nie zagra-
żał im ruch uliczny. Powstawały i powstają licznie 
nowe ścieżki rowerowe, coraz częściej odizolo-
wane od dróg i skupisk, prowadzące przez tereny 
zielone, nad rzekami, przez pola i łąki. Wiele jest 
oczywiście nadal takich, które sąsiadują z drogami 
szybkiego ruchu, niektóre przez nie przebiegają, ale 
z reguły jest to konieczne, by dojechać w miejsce 
dużo lepiej zorganizowane pod względem bezpie-
czeństwa oraz walorów przyrodniczych. Wiele jest 
jeszcze planów na najbliższe lata, ale już teraz war-
to zapoznać się z istniejącymi możliwościami, jeśli 
planujemy polskie wakacje na dwóch kółkach.

GREEN VELO
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo prze-
biega przez teren pięciu województw: war-
mińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, 
podkarpackiego i świętokrzyskiego. Trasa głów-
na szlaku obejmuje blisko 1900 km, a trasy do-
jazdowe prawie 200 km, co łącznie daje ponad 
2000 km tras. Około 30 proc. szlaków biegnie 
przez tereny leśne, a 10 proc. – przez doliny 
rzek. Niestety, w wielu przypadkach samo wy-
tyczenie trasy polegało na przeprowadzeniu jej 
już istniejącymi drogami, w związku z czym nie 
wszystkie etapy należą do przyjemnych, łatwych 
i bezpiecznych. Niemniej jednak wiele jest ta-
kich odcinków, które przeniosą w zaczarowany 
świat przyrody polskiej ściany wschodniej, jej 
oryginalnych zabytków i zanikających kultur. 
300 km trasy stanowią nowe lub przebudowane 
drogi rowerowe albo pieszo-rowerowe, 150 km 
to wyremontowane drogi gruntowe. Podróż 
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szlakiem można zacząć i zakończyć w jego do-
wolnym punkcie – jest elastyczna, choć nie 
w każdym odcinku polecana dla rodzin lub fa-
nów spokojnego pedałowania. Na trasie można 
znaleźć specjalne punkty obsługi rowerzystów, 
na których znajdują się tablice informacyjne, 
stojaki, wiaty, ławki czy kosze na śmieci.

Dokładny przebieg szlaku: greenvelo.pl.

     EUROVELO
EuroVelo to europejska sieć szlaków rowero-
wych, która obejmuje czternaście szlaków na 
terenie kontynentu, a ich łączna długość prze-
kracza 70 tys. km. Infrastruktura opiera się na 
już istniejących lokalnie ścieżkach i trasach ro-
werowych. W Polsce przebiega częściowo sześć 
szlaków EuroVelo. Szlak Stolic (R-2) prowadzi 
od Dublina przez Londyn, Berlin, Warszawę, 
Mińsk po Moskwę. Szlak Europy Centralnej  
(R-4) przebiega przez część województw ślą-
skiego i małopolskiego. Szlak Bursztynowy (R-9) 
biegnie z Gdańska, znad Bałtyku, na wybrzeże 
Adriatyku do Chorwacji. Szlak Wokół Bałtyku (R-10)  
wiedzie całym pasem wybrzeża (czasem do 
kilkunastu kilometrów) Rosji, Finlandii, Szwe-
cji, Danii, Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy i Esto-
nii; większość tras prowadzi przez lasy i drogi 
utwardzane. Z jego trasą pokrywa się w całości 
polska część Szlaku Żelaznej Kurtyny (R-13). 
Szlak Europy Wschodniej (R-11) prowadzi przez 
większość stolic dawnego Bloku Wschodniego: 
Helsinki, Tallin, Wilno, Warszawę, Belgrad, Sko-
pje i Ateny.

Dokładny przebieg szlaków: eurovelo.com.

      WIŚLANA TRASA ROWEROWA
Ten niezwykle ciekawy projekt w większości 
jest niestety w fazie życzeniowej, choć jego 
realizacje w trzech województwach dają dużą 
nadzieję na naprawdę spektakularną trasę dla 
rowerzysty każdego kalibru. W założeniu szlak 
ma łączyć Beskidy z gdańskim wybrzeżem, 
przebiegając brzegami Wisły na trasie oko-

ło 1200 km. Jak na razie gotowe są w całości 
tylko odcinki śląski (80 km) i kujawsko-pomor-
ski (210 km prawym brzegiem Wisły, 244 km 
lewym brzegiem), większość małopolskiego 
(cała trasa – około 200 km) oraz część pomor-
skiego. Założenie jest imponujące – trasa ma 
przebiegać tylko po drogach przeznaczonych 
dla ruchu rowerowego i pieszego, a powstałe 
już odcinki dają nadzieję, że w większości przy-
padków tak właśnie będzie. Dobre oznako-
wanie, wygodna nawierzchnia, miejsca atrak-
cyjne pod względem przyrodniczym, bliskość 
ciekawych miejsc do odwiedzenia – to obecnie 
główne atuty tej trasy.

     GREENWAYS
Szlaki Greenways to wyjątkowe trasy opraco-
wane w oparciu o kilka istotnych czynników: 
dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, histo-
ryczne, a także promocję aktywnego trybu ży-
cia w zgodzie z naturą i z jej poszanowaniem. 
Dzięki głównym założeniom (ekoturystyka, 
zrównoważony rozwój oraz promocja produk-
tów lokalnych na danym terenie) powstała 
imponująca pod względem różnorodności sieć 
szlaków, które z pozoru nie mają ze sobą wie-
le wspólnego. Obok propozycji rowerowych 
znajdują się także piesze, biegowe, rolkowe, 
wodne, konne, narciarskie itp. Do najpopular-
niejszych zielonych szlaków w Polsce należą: 
Bursztynowy Szlak (Budapeszt-Kraków), Kra-
ków-Morawy-Wiedeń, Podlaski Szlak Bocia-
ni, Naszyjnik Północy (Środkowe i Wschodnie 
Pomorze), Zielony Rower (Podkarpacie i Biesz-
czady – Karpaty Wschodnie), Szlak Orlich 
Gniazd (woj. śląskie i małopolskie), Dolina Kar-
pia (woj. małopolskie), Szlak Odry (rowerowy 
i kajakowy, Dolny Śląsk).

Więcej o szlakach: www.greenways.org.pl.

Ewelina Wolna-Olczak
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Dziękujemy za uział w naszym konkursie! 
Gratulujemy talentu, dzięki któremu tak pięknie przedstawiliście Polskę!
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blokady branży turystycznej, chociaż społe-
czeństwo i tak odczuwa wewnętrzny dyskom-
fort w preferowanych dotychczas podróżach. 
W związku z tym zachodzą duże zmiany w wy-
borze celów turystycznych.

Ulubione dotychczas przez Polaków zagraniczne 
kurorty w tym roku spadną na dalekie miejsce. 
Oblegane chorwackie wybrzeże czy greckie 
wyspy zastąpione zostaną lokalnymi „Maledi-
wami”, których wcale nie tak mało wokół nas, 
niezależnie od tego, w jakiej części Europy 
mieszkamy. Otwieramy się na piękno znajdują-
ce się tuż obok, dzięki czemu zyskają przedsię-
biorcy z naszej okolicy, ale i nasza wewnętrzna 
potrzeba znajomości swych korzeni, regionu 
i otoczenia.

Jak się okazuje, wiele rezerwacji jest anulowa-
nych, wielu turystów nie decyduje się na wyjazdy 
zagraniczne ze strachu przed drugą falą wirusa. 
Częściej wybiera się wakacje lokalne, w obrębie 
własnego kraju, a nawet regionu. Innym powo-
dem jest oczywiście ekonomia – w wyniku kra-
chu gospodarczego wiele osób straciło pracę, 
inni mają nadal obniżoną pensję, a niektóre sta-

nowiska wciąż objęte są ryzykiem likwida-
cji. Warto więc podróżować lokalnie, żeby 
wspierać lokalną gospodarkę. A w razie 
jakichś koronawirusowych komplikacji dy-
stans do domu nie jest żadnym problemem.

Naprzeciw turystycznym potrzebom wycho-
dzą programy rządowe oferujące dofi nan-
sowania do korzystania z rodzimej oferty 
turystycznej. Do końca jeszcze nie wiado-
mo, w jakiej formie i w jakiej części Europy 
pojawią się dotacje, obietnice wyglądają 
jednak zachęcająco. Anulowane loty bądź 
rezerwacje z biur podróży rekompensowane 
są specjalnymi bonami turystycznymi, które 
będzie można wykorzystać w przyszłości, za-
zwyczaj z ograniczeniem czasowym do roku. 
Pojawiają się coraz to nowe promocje sieci 
hotelowych czy gastronomicznych, by nad-
gonić kilka miesięcy zastoju jakimkolwiek ru-
chem w biznesie. Zniżki, gra� sowe usługi czy 
obietnice stuprocentowego bezpieczeństwa 
nie zawsze jednak wystarczą, bo większość 
turystów wybiera na tegoroczne wakacje 
mniej komercyjne rozwiązania.

Już w pierwszych dniach „luzowania” euro-
pejskich obostrzeń widoczna była tenden-
cja społeczeństw do spędzania wolnego 
czasu: las, przestrzeń, góry, jeziora. Zmu-
szeni do izolacji obywatele wielu państw 
zaczęli dostrzegać plusy w korzystaniu 
z oferty turystycznej blisko domu. I to tej 
naturalnej, ogólnodostępnej, a jednak nie-
powtarzalnej. W związku z tym apetyt na 
zwiedzanie najbliższych zakątków wzrósł 
i wielu miłośników dalekich podróży prze-
rzuciło się na bliskie destynacje.

Forma podróży również potrafi  zaskakiwać. 
W ostatnich tygodniach wyjątkowym zain-
teresowaniem cieszy się branża motoryza-
cyjna z sektorem kamperów czy przyczep 
kempingowych. Wiele rodzin, często z nie-
pewnym dochodem, wybiera tę formę po-
dróży jako bardziej ekonomiczną. Inni wolą 
ją jako bezpieczniejszą w dobie pandemii. 
Popularna staje się również turystyka na-
miotowa. Wydawałoby się, że ożywienie 
w tych sektorach nie wróży dobrze ofercie 
noclegowej, jednak szacunki z pierwszych 
dni znoszenia obostrzeń dowodzą, że rów-

Większość krajów europejskich la-
tem będzie mieć już okres kulmi-
nacji pandemii za sobą, w związku 
z czym obostrzenia zostaną zniesio-
ne lub poluzowane. Pozostaną na 
pewno zalecenia i do nich warto się 
stosować, filtrując je przez zdrowy 
rozsądek w każdej indywidualnej 
sytuacji wakacyjnej. Cała branża 
turystyczna obwarowana jest obo-
strzeniami w związku z dużą rotacją 
klientów z różnych zakątków świata. 
Rygor dotyczy obiektów noclegowych 
i gastronomicznych, w których ściśle 
przestrzegane są zasady dezynfek-
cji, odległości oraz liczby klientów, 
jak i obiektów rozrywkowych czy 
kulturalnych, w których podczas wy-
poczynku można aktywnie spędzać 
czas. W różnych krajach Europy po-
wrót do „normalności” przebiega ina-
czej; w Polsce jak na razie zaleca się 
„ostrożne” wakacje, z zachowaniem 
dystansu społecznego, ze zwiększoną 
dbałością sanitarną oraz unikaniem 
zatłoczonych miejsc. Nie ma jednak 

Z nastaniem lata i czasu urlopowego większość z nas zapomina o problemach epidemio-
logicznych i tęsknie zerka w kierunku zasłużonego odpoczynku. Relaks popandemiczny 
zapowiada się jednak całkiem inaczej niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale 
„inaczej” nie musi oznaczać gorzej, o ile otworzymy się na nowe możliwości wokół.

14 GAZETKA





16 GAZETKA

nież tradycyjne noclegi w małych 
i średnich obiektach cieszą się du-
żym zainteresowaniem. Szczególnie 
pożądane są oferty agroturystyczne 
z niewielką liczbą miejsc noclegowych 
i z pełnym wyżywieniem, które mini-
malizują ryzyko kontaktu z wirusem. 
Normą stają się krótkie wypady – na 
przedłużony weekend, trzy dni, bez 
długich dojazdów i wielkich kosztów.

Wyjątkowym zjawiskiem jest jednak 
aktywność na co dzień. Odkąd za 
oknem pojawiło się słońce, zmęczeni 
okresem pandemii obywatele wszyst-
kich państw zaczęli doceniać świeże 
powietrze, zieleń, kawałek lasu czy 
ścieżki rowerowej. Szczytem marzeń 
dla wielu był górski spacer, bieg przez 
las czy beztroska jazda na rolkach 
przez park. Wiele osób z zachwytem 
zauważyło, że potrafi  jeszcze jeździć na 
rowerze, inni odkryli, że spacery wca-
le nie muszą być zabójcze. Zdaliśmy 
sobie sprawę, że przecież nie potrze-
bujemy aż tylu dalekich podróży za 
miliony, poznawania nowych kultur, 
egzotycznej przyrody czy pustynnych 
plaż. Nagłe proste przyjemności oka-
zały się na tyle interesujące, że wiele 
osób w ogóle zrezygnowało z trady-
cyjnego urlopu na rzecz domowego. 
„Domowego” oczywiście nie w sen-
sie spędzania czasu w domu, bo tego 
mieliśmy aż nadto, ale codziennego 
dojazdu z domu w bliskie miejsca. Na-
gle odkrywamy wokół trasy i zakątki, 
o których istnieniu nie mieliśmy poję-
cia. Ujawniają się parki z urokliwymi 
pałacykami, wcale nie takie nudne 

muzea, ścieżki przez ogrody botaniczne albo 
podmiejskie bulwary. Dzięki długiej izolacji wy-
trawni turyści zaczęli gustować w lokalnych spe-
cjałach i pomimo że taka tendencja nie potrwa 
zapewne zbyt długo, na pewno odbije się na te-
gorocznych wyborach wakacyjnych.

Jak się bowiem po raz kolejny okazuje, oferta 
turystyczna wielu europejskich krajów jest tak 
zróżnicowana i atrakcyjna, że potrafi  zaspokoić 
apetyty swoich obywateli co najmniej przez je-
den sezon. W przypadku Polski jest podobnie – 
zawsze pozostaną nam miejsca do odkrycia.

Cała Polska w zasadzie mogłaby się stać jednym 
wielkim kurortem turystycznym, o ile nie będzie-
my się koncentrować na bazie noclegowo-gastro-
nomicznej czy ofercie kulturalno-rozrywkowej, ale 
na walorach przyrodniczych. Od Bałtyku po Tatry, 
od ściany wschodniej po ziemię lubuską mamy 
do czynienia z cudami, które zachwycą w swojej 
prostocie. Na wybrzeżu, prócz ciekawych wysp 
Uznam i Wolin oraz wiosek ukrytych przy piaszczy-
stych plażach jak Mielno, Darłówko czy Rowy, znaj-
dziemy nieprawdopodobne wydmy w Słowińskim 
Parku Narodowym. Dalej mamy Pojezierze Draw-
skie, Kaszuby, Warmię czy Mazury, na których 
można zgubić się na długie tygodnie z kajakiem 
lub na rowerze i nie zatęsknić do codzienności. 
Kujawy czy Kurpie ukażą niesamowitą regionalną 
egzotykę pośrodku cywilizowanego kraju. Puszcza 
Białowieska uwiedzie swoim pierwotnym cha-
rakterem zarówno fauny, jak i flory, a Podlasie 
przeniesie w zupełnie inne czasy, o których przez 
ostatnie dekady większość Polaków zapomniała. 

Małopolska i ziemia kłodzka zaczarują szlakami 
licznych zamków, pałacyków i ich ruin wplecio-
nych w niesamowity, tętniący krajobraz zieleni 
i skał, jak np. w Ojcowskim Parku Narodowym 

czy Górach Stołowych. Jeszcze dalej moż-
na utonąć w całodziennych wędrówkach 
na szlakach długiego beskidzkiego pasma, 
w wyzwaniach wysokogórskiej turystyki 
Tatr czy dzikich bieszczadzkich bezdroży. 
A to dopiero początek – oferta miejska, 
niby skoncentrowana wokół muzeów, ga-
lerii handlowych i ogrodów zoologicznych, 
również potrafi  zaskoczyć swoją przyrodą 
wyzierającą spomiędzy osiedli czy drapaczy 
chmur. Warszawa, Kraków, Wrocław, Kato-
wice, Trójmiasto, Szczecin, Toruń, Poznań, 
Białystok, Zielona Góra, Łódź, Częstocho-
wa, Zamość, Opole, Lublin, Rzeszów, San-
domierz... To tylko niektóre z miast, które 
powinny się znaleźć na obowiązkowej li-
ście Polaka-turysty, który nie tylko zwiedza 
i poznaje, ale i odkrywa zieleń i świeże po-
wietrze tam, gdzie na pierwszy rzut oka nie 
spodziewa się ich spotkać.

Pandemia zamknęła większość z nas 
w domach na długie tygodnie. Jeśli nawet 
tkwiliśmy w nich bezczynnie, trudno było 
nazwać ten czas odpoczynkiem. Większo-
ści z nas należy się porządny oddech od 
problemów, z którymi borykaliśmy się 
przez ostatnie miesiące i z którymi praw-
dopodobnie będziemy borykać się nadal 
przez jakiś czas, choć w nieco innej for-
mie. Dlatego tak ważny jest relaks, choć-
by krótki. Wielu z nas zdało sobie sprawę, 
że do szczęścia nie potrzebuje piramid 
i hawajskich drinków. Warto więc tego-
roczny odpoczynek zaplanować inaczej, 
lokalnie, zostawiając nawet skromne wa-
kacyjne fundusze „u siebie”. Zapewne 
będziemy pamiętać o dystansie dwóch 
metrów, o maseczkach w tłumie i w za-
mkniętej przestrzeni, o kichaniu w łokieć 
czy o zwykłym myciu rąk. Ostatnie miesią-
ce nauczyły wielu z nas, że odpowiednia 
higiena i zachowanie są w stanie uchronić 
nas przed koronawirusem – nie zapomnij-
my o tym na wakacjach, chociaż starajmy 
się, by nie zdominowało to całego wypo-
czynku. By odpocząć, nie trzeba nie wia-
domo jak wielkich możliwości i standar-
dów, wystarczy serce otwarte na miejsca 
wokół i rozsądne zachowania sanitarne, 
dzięki którym będzie można złapać dobrą 
energię na (oby) popandemiczny świat. Bo 
wakacje to przecież akumulatory dobrej 
energii na długie miesiące pracy, nauki, 
najróżniejszych wyzwań i problemów.

Ewelina Wolna-Olczak
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KTOKOLWIEK WIDZIAŁ…
Po publikacji raportów Pentagon spekulu-
je, iż wskazane obiekty mogły być drona-
mi. Obserwowane przez pilotów jednostki 
rozmiarami i kształtem przypominały zna-
ne nam latające gadżety. Piloci nie widzieli 
jednak nikogo, kto miałby nimi sterować. 
Albo ktoś niechybnie manifestuje swoją 
obecność, albo operatorzy dronów bawią 
się z nami w ciuciubabkę. 

2 lipca obchodzimy Światowy Dzień 
UFO. A wszystko zaczęło się w 1947 roku. 
24 czerwca amerykański pilot Kenneth Ar-
nold przelatywał nad Górami Kaskadowy-
mi w stanie Waszyngton w poszukiwaniu 
zaginionego samolotu C-46 należącego do 
marynarki wojennej. Zamiast tego nad gó-
rami minęła go eskadra dziewięciu zagad-
kowych obiektów poruszających się z za-
wrotną prędkością. Jego sensacje szybko 
zyskały rozgłos. Od tego momentu runęła 
lawina podobnych doniesień. 

W zaledwie dwa tygodnie po obserwacji 
pilota Arnolda, 2 lipca, wydarzył się tzw. 
incydent w Roswell w Nowym Meksyku. 
Para farmerów zgłosiła niezidentyfikowany 
obiekt latający. W oficjalnym komunikacie 
stwierdzono, że po meldunku od jednego 
z okolicznych mieszkańców wojsko odnala-
zło i zabezpieczyło wrak latającego dysku. 
Jednak jeszcze wieczorem tego samego 
dnia zdementowano doniesienia – ponoć 
latający dysk to wymysł wyobraźni miej-
scowych, a powodem całego zamieszania 

miała być płachta 
materiału, wska-
zująca na resztki ba-
lonu meteorologicznego. Aby 
przekonać media, że nie doszło do żadnej 
katastrofy UFO, jeden z generałów pokazał 
szczątki plandeki, którą żołnierze mieli ze-
brać na polu koło Roswell. 

Te sprzeczne oświadczenia zapoczątko-
wały serię domysłów. Dla wielu incydent 
w Roswell nadal stanowi dowód na istnie-
nie pozaziemskiej inteligencji i jest jedną 
z największych zagadek. Dekadę temu za-
służony i wysoki rangą agent CIA dotarł do 
niepublikowanych nigdy dotąd rządowych 
badań i dolał oliwy do ognia. Potwierdził, 
że doniesienia farmerów z Roswell są 
prawdziwe i udokumentowane. Katastro-
fa pozostaje więc żywa w mediach po dziś 
dzień. Tymczasem osada stała się kolebką 
mitologii związanej z UFO. 

Zabawa w łowców UFO rozpala wyobraźnię 
wielu osób. Okazuje się, że na obiekty po-
chodzenia kosmicznego wcale nietrudno się 
natknąć. I tak w szkockim Bonnybridge rocz-
nie odnotowuje się około trzystu doniesień 
o niezidentyfikowanych obiektach latają-
cych. Po roku 1992, kiedy jeden z tutejszych 
mieszkańców zobaczył na nocnym niebie 
świetlisty trójkątny kształt, częstotliwość 
obserwacji wyraźnie wzrosła, a do okolic za-
częli zjeżdżać eksploratorzy z całego świata. 
Sceptycy nie wierzą jednak w fenomen Bon-
nybridge, zarzucając lokalnym władzom, że 
bajki o ufoludkach stworzyli na potrzeby 

bran-
ży tu-

rystycznej, 
wzorując się na 

sukcesie Roswell. Prawdą jest, że miastecz-
ko nieźle przędzie z uwagi na tabuny tury-
stów próbujących na własną rękę bawić się 
w pseudonaukowców.

Nie mniejszych emocji dostarczają pik-
togramy, kręgi w zbożu czy – jak mówią 
specjaliści – agroznaki, powstające w nie-
wyjaśnionych okolicznościach. Nie dalej 
jak w ubiegłe lato w jednej ze wsi pod Or-
chowem w powiecie słupeckim pojawiły 
się tajemnicze kręgi. Niedowiarki uważają, 
że ślady w zbożu są dziełem człowieka, ale 
mieszkańcy widzą w tym udział przybyszów 
z obcej planety. 

KTOKOLWIEK WIE…
Istnieje grupa naukowców, która uważa, że 
obce cywilizacje istnieją rzeczywiście, ale są 
na tak wysokim poziomie rozwoju technolo-
gicznego i mentalnego, że nie chcą się przed 
nami ujawniać. My – mieszkańcy Ziemi – sta-
nowimy dla nich rodzaj show na miarę „Big 
Brothera”. Z zainteresowaniem przyglądają 
się naszym poczynaniom, nie wychodząc 
przed szereg. Uznają, że nie jesteśmy gotowi 
na nawiązanie z nimi bliższych relacji. Czyżby 
mieli nas za zbyt prymitywnych? Obce cywi-
lizacje mogą równie dobrze być teraz wśród 
nas. Zupełnie niewidoczne. Prawie 99 proc. 
masy ciała człowieka stanowi sześć pier-
wiastków: tlen, węgiel, wodór, azot, wapń 

UFO 

GAZETKA

W maju br. Marynarka Stanów Zjednoczonych opublikowała raporty 
szczegółowo opisujące spotkania samolotów wojskowych z niezi-
dentyfikowanymi zjawiskami powietrznymi. Udostępniając infor-
macje, poruszyła wszystkich od lat badających jednostki krążące 
nad naszymi głowami. Czy to UFO (z ang. Unidentified Flying 
Object – niezidentyfikowany obiekt latający)? Czyżby udało 
się nawiązać kontakt z przybyszami z obcej planety? 

hit czy 
mit?

18





GAZETKA

i fosfor. A kto udowodni, że kosmici składają 
się, tak jak ludzie, z pierwiastków?

To niechybnie Paradoks Fermiego. Wyraźna 
sprzeczność  pomiędzy  wysokimi  oszacowa-
niami  prawdopodobieństwa  istnienia  poza- 
ziemskich cywilizacji i brakiem jakichkolwiek 
obserwowalnych  śladów  ich  istnienia. Nie 
ma obecnie merytorycznych danych nauko-
wych  o  istnieniu  inteligentnych  istot  poza- 
ziemskich.  Przed  epoką  lotów  kosmicznych 
szanse  znalezienia  życia  poza  Ziemią  były 
szacowane  bardzo  wysoko.  Astronomowie 
próbowali wykryć życie na innych planetach 
co najmniej od XIX wieku. Nie da się ukryć, że 
współczesna  technologia  obala  wiele  teorii 
spiskowych, które zbierały żniwa od dekad.

Jednakowoż  wielu  naukowców  zajmują-
cych się astronomią, astrobiologią i filozo-
fią jest nadal zdania, że gdzieś we Wszech-
świecie musi istnieć świadome życie. 

TEN OBCY
Przywykliśmy myśleć, że przedstawiciel ob-
cej  planety przybiera postać  zielonego  lub 
szarego stwora, który przybywa do nas z mi-
sją przeprowadzenia eksperymentów na or-
ganizmach  żywych.  Tymczasem  naukowcy 
z NASA przewidują, że w ciągu następnych 
20 lat znajdziemy dowody na istnienie życia 
pozaziemskiego.  Nie  będą  to  jednak 
istoty inteligentne, ale mikroby. 

się pod warstwą  lodu o głębokości od 15 
do  20  km.  Te  lodowate  morza  pod  po-
wierzchnią  Europy  są  ponoć  perfekcyjną 
lokalizacją dla istot o inteligencji podobnej 
do zwierząt morskich. Badacze sugerują, że 
kosmici  z  tego  księżyca  kształtem przypo-
minać mogą ośmiornice. 

Co  ciekawe,  jeden  z  samozwańczych  ufo-
logów  oskarżył  szanowaną  amerykańską 
agencję  kosmiczną NASA o próby  zatuszo-
wania istnienia rzekomej bazy UFO na Euro-
pie. Podczas analizy  zdjęć księżyca  Jowisza 
uwagę badacza przykuły czarne plamy, które 
uznał za dowód istnienia Obcych. Naukowcy 
wyśmiali jego teorię, choć kolejny pasjonat 
kosmitów zasiał ziarno niepewności.

NA HORYZONCIE
Nie  ma  dnia,  by  gdzieś  na  świecie  nie 
zgłoszono  obserwacji  niezidentyfikowa-
nego  obiektu  latającego.  Z  pespektywy 
przeciętnego mieszkańca Ziemi cały Układ 
Słoneczny  wydaje  się  wielką  zagadką. 
W dobie postępu  i  technologii polegamy 
na tym, co da się dotknąć, zmierzyć, zwa-
żyć. Trudno nam przyjąć „na wiarę” to, co 
niedostępne dla zmysłów. Niby Ziemia jest 
w kosmosie, ale jest on dla nas za duży do 
ogarnięcia. 

Choćby  o  spadających  z  nieba  kamie-
niach  –  meteorytach.  Na  pierwszy  rzut 
oka wyglądają  jak zwykły kawałek skały. 
Albo scementowany gruz. Kolekcjonowa-
nie  meteorytów  ma  długą  tradycję,  ale 
dawniej  było  to  bardzo  elitarne  hobby. 
Dopiero loty kosmiczne i wywołany przez 
nie  wzrost  zainteresowania  kosmosem 
spowodowały  modę  na  kolekcjonowa-
nie pozaziemskich kamieni. Podobnie jak 
obserwacje  astronomiczne  przez  sieci 
stacji  naziemnych  pozwoliły  na  określe-
nie  orbit  spadających meteorytów.  Dziś 
niemal każdy może mieć kawałek kamie-
nia, który spadł z nieba. Jeszcze w ubie-
głym  wieku  rzecz  nie  do  pojęcia!  Może 
więc następne pokolenia dotrą do innych 
pozaziemskich  elementów  układanki? 
Wszechświat ma nas jeszcze zaskoczyć.

Fanatycy  sfer  niebieskich  przypominają, 
że sierpień to najlepszy miesiąc do obser-
wacji nieba. Bo niebo to nie tylko gwiazdy, 
planety i Księżyc. Kiedy zapada zmrok, nad 
głową dostrzeżesz wiele wytłumaczalnych 
(choć nadal intrygujących) zjawisk. W po-
łowie  miesiąca  przypadnie  maksimum 
roju  meteorów  o  nazwie  Perseidy.  Poja-
wiają się na nocnym niebie w dużej liczbie 
w  postaci  jasnych  smug.  Perseidy  zaob-
serwujesz od 17 lipca do 24 sierpnia, ale 

najlepsze  warunki  pojawiają 
się  w  nocy  pomiędzy 

Z punktu widzenia naukowców Ziemia wraz 
z naszą cywilizacją nie jest taka wyjątkowa, 
za  jaką  zwykliśmy  ją uważać. Okazuje  się, 
że  jeden  z  księżyców  Jowisza,  Europa,  od 
lat  jest  uważany  za  jeden  z  najprzychyl-
niejszych światów w Układzie Słonecznym 
poza Ziemią, gdzie może rozwinąć się życie. 
Ten fakt może zadziwiać, ponieważ nawet 
na  równiku Europy  temperatura nie prze-
kracza minus 160 st.C. Jak się okazuje, Eu-
ropa  zawiera ocean płynnej wody  kryjący 

Według  naukowców  wyciąganie  wnio-
sków  na  podstawie  naszej  obecnej  wie-
dzy o kosmosie można śmiało porównać 
do  analizy  życia  oceanicznego  na  przy-
kładzie  przydomowego  basenu.  To,  co 
widzimy  na  niebie  (z  perspektywy  Zie-
mi)  może  być  komentowane  na  wiele 
sposobów.  Przy  obecnym  stanie  nauki 
jednak nie wszystko da się jeszcze jedno-
znacznie i racjonalnie wytłumaczyć, choć 
–  gwoli  pocieszenia  –  wiele  już  wiemy. 

12 a 13 sierpnia. Aby poczuć magię „spa-
dających  gwiazd”,  wybierz  się  w miejsce 
z  dala  od  sztucznego  światła.  Zaopatrz 
się w  koc  lub  leżak  i  środek  odstraszają-
cy owady, by móc beztrosko spoglądać do 
góry. Być może dostrzeżesz smugę światła 
i te niewielkie fragmenty materii kosmicz-
nej,  które  kończą  żywot  w  atmosferze 
ziemskiej? I to będzie hit!

Sylwia Znyk
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i będzie promować zupełnie inny utwór, ale 
chcieliśmy pokazać, że mimo tego wszyst-
kiego dookoła nas nie siedzimy w ciepłych 
fotelach, pracujemy nad nowym materia-
łem. Piosenka „Twój ból” już była gotowa 
i zdecydowaliśmy się ją zaprezentować za-
miast wywiadów i zagrywek PR-owskich, 
które miałyby pokazać, że Kult ma się do-
brze i pracuje. Poza tym ten utwór dotyczył 
wydarzeń, które wtedy miały miejsce. To 
była reakcja na nie. 

Jak wiadomo, premiery płyt, książek, spo-
tkania autorskie, koncerty itd. przenoszo-
ne są na jesień. Taki był też zamysł doty-
czący naszej płyty. Ale puszczanie piosenki 
„Twój ból” jesienią nie miałoby żadnego 
sensu, bo już nikt by nie pamiętał, o co 
z tymi cmentarzami chodziło. Internet jest 
potężnym narzędziem, ale też ma krótką 
pamięć. Ludzie również. Co chwilę dzieje 
się coś nowego i jedno przykrywa drugie. 
Miałem świadomość tego, że piosenka na-
robi trochę szumu. 

Pamiętam, że wróciłem ze studia do domu 
i przeczytałem SMS-a od naszego basisty: 
„Gratuluję pierwszego miejsca na liście 
przebojów Programu Trzeciego”. Ucieszy-
ło mnie to, oczywiście. Następnego dnia 
spotkaliśmy się ponownie w studiu. Nasz 
realizator próbował nas znaleźć na stronie 
Trójki i nie mógł. Nikt z nas nie mógł, ale 
stwierdziliśmy, że pewnie ich serwery mają 

problemy ze względu na ogromne zainte-
resowanie ze strony słuchaczy – i zostawili-
śmy to. Dopiero wieczorem dowiedzieliśmy 
się, co tak naprawdę się wydarzyło. 

 Czy, w pewnym sensie, poczułeś się z tym
całym zamieszaniem „dobrze”? Bo 
skoro rolą artysty jest prowokować, to 
sprowokowałeś. 

Racja, czułem się z tym dobrze. Piosenka 
wywołała spore zamieszanie i broń Boże 
nie poczułem się ofi arą cenzury czy opre-
syjnych rządów obecnej władzy. Ten hałas, 
który wybuchł, był nam też na rękę... Co tu 
ukrywać? To robiło gigantyczną promocję 
naszej płycie. 

 
Wspomniałeś cenzurę. Czy zanim doszło
do ostatnich wydarzeń cenzura w jaki-
kolwiek sposób próbowała tempero-
wać Kazika?

Jasne, że tak. Ale irytuje mnie, kiedy ktoś 
mówi, że dzisiaj jest większa cenzura, bo za 
komuny przynajmniej nie zdejmowano pio-
senek z anteny. Ludzie zapominają o bar-
dzo istotnej rzeczy. Za komuny, żeby zespół 
w ogóle mógł wejść do studia nagrań i za-
rejestrować jakąkolwiek piosenkę, najpierw 
musiał się stawić na ulicy Mysiej w urzędzie 
cenzury. I jeśli dany tekst dostał odpowied-
nią pieczątkę cenzora, to można było na-
grywać piosenkę, czyli do radia wchodziły 

Kazik Staszewski kojarzy się przeciętnemu 
słuchaczowi z tak modnym dziś określeniem 
„rebel iant ”.  Wydawać by  s ię  mogło,  że 
piosenka „Twój ból jest lepszy niż mój” nie jest 
niczym zaskakującym w jego twórczości. Ale 
konsekwencje, jakie wywołało pojawienie się 
tego utworu na szczycie Listy Przebojów radiowej 
Trójki, chyba przeszły oczekiwania i jego samego. 
Czy dziś artysta ma łączyć czy dzielić? Czy 
powinien być polityczny, kiedy społeczeństwo jest 
już wystarczająco podzielone? I czy najnowsza 
płyta Kultu pt. „Zaraza” jest upolityczniona? 
Z Kazikiem rozmawia Filip Cuprych. 

 
Kiedy Trójka zdjęła twoją piosenkę z Li-
sty Przebojów, media, w szczególności 
społecznościowe, zalała fala krytyki 
i oburzenia. Jak się wtedy poczułeś? Jak 
zareagowałeś?

Nie wiem, czy można mówić o tym, że 
akurat moja piosenka została zdjęta, bo 
przecież zniknęła wtedy cała Lista Przebo-
jów – czyli całkiem pokaźna liczba różnych 
wykonawców...

 
No tak, ale ty byłeś „katalizatorem”. 

Być może. Faktem jest to, że po kilku dniach 
zabrałem z Trójki swoje zabawki, a moja 
piosenka nadal miała się całkiem dobrze. 
I ja, i zespół staliśmy z boku. Byliśmy za-
angażowani w nagrywanie nowej płyty. 
A piosenka „Twój ból” trafi ła do odbiorców 
poniekąd przypadkowo. Płytę „Zaraza” miał 
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że zadaniem artysty jest łączyć swoją 
publiczność, a nie odpychać od siebie 
tych, którzy przez politykę odrzucają 
czyjąś twórczość. Jaka jest twoja rola, bo 
o kwiatkach czy motylkach nie śpiewasz? 

Nie potrafię ogólnie odpowiedzieć na to py-
tanie. Sam staram się nie być i z ogromny-
mi trudnościami mi się to udaje, choć każda 
moja wypowiedź, czy to prasowa, czy arty-
styczna, jest natychmiast interpretowana 
przez którąś ze stron albo jako wyraz ataku 
na nią, albo wyraz poparcia. Byłem już na 
sztandarach obecnej władzy, ale i waha-
dełko w drugą stronę się też przechyliło, 
zwłaszcza po premierze „Twojego bólu”, 
i stałem się bohaterem opozycji. A ja tyl-
ko zwracam uwagę na pewne niestosowne 
zachowania, niezależnie od tego, kto stoi za 
politycznym sterem. Nie chcę się angażo-
wać politycznie. Zbyszek Hołdys, zdaje się, 
chce. Paweł Kukiz zamienił w czyn swoje 
poglądy. Zawsze trzeba mieć świadomość 
tego, o czym się mówi. Irytuje mnie, kiedy 
różni artyści czy celebryci mówią o czymś, 
o czym nie mają zielonego pojęcia. I to już 
się wyczuwa po dwóch-trzech zdaniach. Ja 
takich sytuacji unikam.

 Co powoduje, że zabierasz się za tworze-
nie czegoś nowego? Jaki musisz dostać 
impuls, żeby stanąć na baczność i na 
swój sposób „wydrzeć się” na to, co się 
dookoła ciebie dzieje? 

Nie, nie. Ja się raczej nie wydzieram. Pio-
senka „Twój ból” jest po prostu czymś wy-
jątkowym. I muzycznie, i tekstowo. Nie jest 
w ogóle reprezentatywna dla całej płyty 
„Zaraza”, która jest naprawdę optymistycz-
na, dotyczy całej gamy różnych historii. 

A gdyby się uprzeć, to poli-
tycznie uwikłany może być 
tylko ten pierwszy wypuszczo-
ny utwór. A i to nie do końca, 
bo mowa tu o poszanowaniu 
i równości wobec prawa. Ra-
czej nie szukam i nie kontrolu-
ję tego, skąd się biorą pomysły 
na moje piosenki. Nie należę 
do tych autorów tekstów, 
którzy mają wyjątkowo profe-
sjonalny warsztat, do których 
ktoś przyjdzie i powie: „napisz 
tekst o Józku Kowalskim” i za 
godzinę tekst jest gotowy. In-
spiracje mogą być bardzo róż-
ne i niespodziewane. 

Takim skrajnym przypadkiem 
podświadomej  inspiracj i 

może być piosenka, też z płyty „Zaraza”, 
pod tytułem „Kluczem przyciskaj windę”. 
To taki surrealistyczny twór „sprowokowa-
ny” przez moją żonę, która dba o zacho-
wanie wszelkich zasad higieny w czasie 
pandemii. Ciągle przypomina, żeby myć 
ręce, zakładać maskę, rękawiczki, unikać 
tłumów... i po raz 894., żebym kluczem 
przyciskał guzik od windy (śmiech). Na-
tychmiast w mojej głowie pojawiła się 
piosenka i melodia na wzór pieśniarza 
chasydzkiego. To jej krótkie hasło mówi 
głośno o tym, że żyjemy w czasach wyjąt-
kowych, w czasach izolacji. Ale piosenka 
też mówi o tym, że „jeszcze będzie prze-
pięknie, jeszcze będzie normalnie”. Ale 
póki co, „kluczem przyciskaj windę”. Teksty 
zazwyczaj układają mi się bezwiednie. 

 
Muszę cię spytać o jeszcze jedną rzecz. 
Nie pojawiasz się na żadnych ściankach, 
celebryckie wydarzenia odbywają się 
bez twojego udziału. Jaki jest więc twój 
sekret na to, żeby cały czas funkcjono-
wać w świadomości odbiorcy? 

No, muszę przyznać, że czasami się poja-
wiam na ściankach. Przychodzi sporo za-
proszeń na różne wydarzenia. Owszem, 
nie chodzę na bankiety, na otwarcia czy 
zamknięcia, ale dlaczego nie skorzystać 
z zaproszenia na premierę jakiegoś filmu? 
No to chodzę, jeśli nie trzeba biletu kupo-
wać (śmiech). A na serio... Czasami po pro-
stu trzeba. To jest cena, którą się płaci. Nie 
mam parcia na szkło. Nie interesuje mnie 
to, żeby po prostu być, ale to, żeby coś od 
siebie dać. 

 
Dziękuję za rozmowę. 

rzeczy, które już zostały ocenzurowane. Kult 
miał prawie zawsze problemy z cenzurą. A ja 
zawsze miałem zasadę, zgodnie z którą jeśli 
nie mogę nagrać piosenki tak, jak została na-
pisana, to nie będę jej zmieniać i wolę z niej 
zrezygnować. Nie chciałem, żeby sens i prze-
kaz tekstu zmieniały się diametralnie, gdy-
bym musiał zmieniać jakieś słowo czy linijkę. 

Zaraz po zlikwidowaniu urzędu cenzury 
padłem chyba pierwszą ofiarą właśnie 
cenzury. 30 lat temu nagraliśmy z Kultem 
piosenkę „45-89”. To była nasza pierwsza 
i ostatnia próba zmierzenia się z muzyką 
techno. Ja tam nie śpiewałem, ale wyko-
rzystaliśmy w niej głosy Gierka, Gomułki, 
Jaruzelskiego i właśnie w Trójce znalazł 
się jakiś dyrektor od czegoś, który zakazał 
emitowania utworu, bo znalazł w nim głos 
ówczesnego prezydenta, a był nim właśnie 
Wojciech Jaruzelski. Wtedy sytuacja była 
o wiele gorsza niż dzisiaj, bo nie było jesz-
cze internetu. Były tylko cztery programy 
radiowe, wszystkie państwowe. Na szczę-
ście wkrótce pojawiły się stacje RMF i Radio 
ZET i one ten utwór przygarnęły. Pomijam 
już sytuację z lat 90., kiedy wzywany byłem 
do prokuratury za piosenkę „Jeszcze Pol-
ska”. Dzisiaj jest o tyle łatwiej, że Trójka jest 
po prostu jedną z ponad 500 stacji radio-
wych w eterze, tysięcy stacji internetowych 
i innych platform, na których można się 
zaprezentować. Każda władza ma swoich 
mniej lub bardziej rozgarniętych urzędasów 
i przydupasów, którzy chcą pokazać, że są 
bardziej papiescy od papieża. 

 
W takim razie czy dzisiaj radio jest ci po-
trzebne? Nieważne – prywatne czy pań-
stwowe. Skoro jest internet...?

Tak, ponieważ wciąż ogromna rzesza ludzi 
słucha radia, jest do niego przywiązana. 
Młodzi to co innego, tylko internet. Radio 
jest potrzebne, choć nie w tak wielkim 
stopniu jak kiedyś. Ale ja to medium nadal 
szanuję. Trochę jestem cofnięty w czasie, 
stąd te przyzwyczajenia. Do niedawna wy-
dawało mi się, że żeby sprzedać trasę kon-
certową, trzeba wykleić nie wiadomo ile 
plakatów. Dwie ostatnie trasy sprzedaliśmy 
niemal natychmiast bez żadnego plakatu 
i byłem tym strasznie zaskoczony i z tego 
dumny. Aż mnie kolega ironicznie wręcz 
uświadomił, że dzisiaj plakatów już się nie 
drukuje. Dzisiaj liczy się internet. 

 Nie tak dawno rozmawialiśmy ze Zbysz-
kiem Hołdysem m.in. o tym, czy arty-
sta powinien być politycznie zaangażo-
wany. W końcu wydawać by się mogło, 
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Współczesna moda na programy kulinarne nie mogła ominąć powieści, 
filmów i seriali. Wielu osobom na pewno zdarzyło się pozazdrościć 
bohaterom dań lub przysmaków, które im serwowano. Inni zastanawiali 
się, jak smakuje chlebek elfów z „Władcy Pierścieni” czy przysmak opata 
z serialu „Ojciec Mateusz”. Zapaleni kuchenni eksperymentatorzy zadawali 
sobie pytanie, gdzie znaleźć przepis na to czy inne danie. Ponieważ życie nie 
znosi próżni (a i chęć spieniężenia popularnego filmu czy serialu ma spore 
znaczenie), na rynku księgarskim zaczęły pojawiać się książki z przepisami 
na dania, którymi raczą się słynni powieściowi i ekranowi bohaterowie. 
Wielbiciele każdego gatunku filmowego znajdą tu coś dla siebie.

Julia Child była znana gospodyniom domo-
wym w całym zachodnim świecie w latach 
50. i 60. ubiegłego wieku. Była bowiem 
przykładem, jak nieumiejąca gotować, 
zakompleksiona kobieta może stać się mi-
strzynią dań wykwintnej kuchni francuskiej. 
Książki z jej przepisami (na czele ze sztanda-
rowym dziełem – „Gotuj z Julią. Niezbędne 
przepisy i porady mistrzyni kuchni”), jak 
i programy kulinarne z jej udziałem cieszyły 
się olbrzymim powodzeniem. 

Ale to dopiero pierwsza część historii. Po-
wstał bowiem także film na podstawie książ-
ki i bloga Julie Powell – pt. „Julie & Julia. 
Rok niebezpiecznego gotowania” z Me-
ryl Streep w roli głównej. Jego bohaterka 
pod wpływem książek swej mistrzyni posta-
nawia podjąć wyzwanie i każdego dnia przy-
gotowywać dania według przepisu z klasycz-

nego podręcznika Julii Child pt. „Mastering 
the Art of French Cooking”. Widzom nie 
pozostaje nic innego, jak udać się do księgar-
ni i kupić książki obu pań, by w domowym 
zaciszu wypróbowywać swoje umiejętno-
ści w przyrządzaniu takich potraw jak bœuf 
bourguignon, homard à l’américaine, ryż 
cesarzowej czy nieopadający suflet ryżowy. 

Ekranizacja „Władcy Pierścieni” Tolkiena 
zachwyciła widzów na całym świecie niewia-
rygodnym realizmem odtworzonych krain 
i postaci. Niejeden z jej miłośników chętnie 
przyłączyłby się do Drużyny Pierścienia nie 
tylko po to, by przeżyć niewiarygodne przy-
gody i stawiać czoła złu, ale i dla przyjem-
ności biesiadowania. Prym wiodą tutaj hob-
bici, którzy rozkoszują się każdym posiłkiem 
i których życie kręci się wokół zup, paszteci-
ków z mięsem, pieczonych kurcząt, placków, 

grzanek i konfitur. Na wyprawę nie ruszą bez 
dobrej patelni oraz zestawu aromatycznych 
ziół. Smakowicie wyglądał nie tylko tort uro-
dzinowy Bilba, ale również elfickie przysma-
ki. Najsłynniejsze to oczywiście lembasy – 
bardzo pożywne chlebki długo zachowujące 
świeżość, które pozwoliły Frodowi i Samowi 
dojść do celu wyprawy. 

W powieściach i filmach o Narnii wprost mo-
gliśmy poczuć aromat dobrej angielskiej her-
baty wydobywający się z imbryczka oraz smak 
masła i marmolady z pomarańczy na grzan-
kach. Teraz, otwierając „160 smakowitych 
przepisów kulinarnych z krainy Narnii”, 
możemy wypróbować potrawy z uczty u Asla-
na czy z podwieczorku u fauna Tumnusa. 

Miłośnicy innej sagi książkowo-filmowej 
również mogą wypróbować przepisy bo-
haterów. „Uczta lodu i ognia” to książka 
kucharska dla fanów „Gry o tron”. Znaj-
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dziemy w niej ponad 100 przepisów, m.in. 
na średniowieczne ciasteczka Aryi, ciasto 
zimowe, średniowieczny pasztet w cieście 
z wołowiną i boczkiem czy kurczaka w mio-
dzie. Przygotowanie takich dań może być 
jednak niełatwe dla debiutantów.

W książkach Jane Austen zachwycamy się 
niezwykłą trafnością opisu postaci męż-
czyzn i kobiet ze wszystkich sfer XVIII-wiecz-
nej Anglii, podążając za bohaterami i ich 
miłosnymi i majątkowymi perypetiami oraz 
zwrotami losu. Cieszy nas połączenie głów-
nych bohaterów, stworzonych dla siebie – 
pomimo dumy, wszelakich uprzedzeń, zbyt 
romantycznej czy rozsądnej natury. Wiemy, 
ile czasu poświęcają na obowiązki towarzy-
skie, do których należą częste odwiedziny 
u rodziny lub znajomych na popołudniową 
herbatkę, proszony obiad lub wystawne 
przyjęcie. Przy świetle świec i z delikatnej 
porcelany dobywa się zapach smakowitego 
jedzenia z epoki, gdy nie istniały lodówki. 

Teraz przepisy z epoki georgiańskiej może-
my wypróbować w naszych całkiem współ-
czesnych kuchniach. „Książka kucharska 
Jane Austen” to znakomity prezent zarów-
no dla wielbicielek filmu, jak i dla osób po-
szukujących nowych receptur. Tym bardziej 
że przepisy w niej się znajdujące – śliczna 
potrawa z jajek, chlebowy pudding czy 
skromna zupa szwajcarska – pochodzą od 
Marthy Lloyd, która mieszkała w domu au-
torki „Dumy i uprzedzenia”. 

Posmakować możemy także dań z książki 
„Kuchnia z Zielonego Wzgórza”, a co 
ciekawe, przepisy w niej zawarte to orygi-
nalne notatki kulinarne Lucy Maud Mont-
gomery, które szczęśliwym trafem dotrwały 
do naszych czasów. Znajdziemy tu przepis 
nawet na słynne wino porzeczkowe, którym 
Ania poczęstowała swoja przyjaciółkę Dia-
nę, na chleb kukurydziany, i wiele innych. 

 

„Smażone zielone pomidory” to nie 
tylko tytuł filmu (a wcześniej i książki), lecz 
także wyśmienita przekąska, do tego ba-
nalnie prosta w przygotowaniu. Zielone 
krążki pomidorów w panierce z mleka, jajek 
i mąki były popisowym daniem baru Whistle 
Stop Cafe, który prowadziły bohaterki fil-
mu; popularnością cieszył się też kurczak 
Sissy w stylu południowym. Przepisy na te 
i inne dania czekają na czytelników na koń-
cu wspomnianej książki.

A może czas na cheeseburgery, które koja-
rzą się nieodłącznie z Vincentem i Jules’em 
oraz Mią z kultowego „Pulp Fiction”? Bo-
haterowie zajadają je na śniadanie, ale czyż 
taka trójka zabijaków mogłaby jeść płatki 
owsiane na mleku sojowym ze świeżymi 
owocami? Przepis łatwo znaleźć w inter-
necie, a samo danie można kupić w jednej 
z kilku restauracji na świecie specjalizują-
cych się w przyrządzaniu Big Kahuna Bur-
gera, np. w Sao Paulo i Austin. 

Jeśli zaś mamy ochotę na deser, to tylko od 
Bree Van De Kamp, czyli perfekcyjnej pani 
domu z „Gotowych na wszystko”. Jej muffiny 
z borówkami też są perfekcyjne i zachwyca-
ją znajomych i sąsiadów, a nawet stają się 
smacznym środkiem do rozładowywania 
konfliktów i sporów. Przepis na ich wykonanie 
znajduje się w nieprzetłumaczonej na język 
polski książce kucharskiej „The Desperate 
Housewives Cookbook”. Ale podaje go 
też wiele kulinarnych blogerek, w tym Pau-
lina Wnuk w książce „Kuchnia filmowa”. 

To też dość nowy i ciekawy trend filmo-
wo-kulinarny. Przepisy na dania z powieści 
i filmów odtwarzają osoby zawodowo zaj-
mujące się gotowaniem i na dodatek bę-
dące miłośniczkami literatury i filmu. Efekty 
swych dokonań prezentują na blogach, łą-
cząc podanie receptury na konkretne danie 

z informacjami na temat sytuacji, w których 
filmowi bohaterowie się nim delektują. Na-
prawdę sporo takich przepisów znaleźć moż-
na w internecie, co zachęca do podejmo-
wania samodzielnych prób w tym zakresie. 
Znajdzie się i rada dla osób mniej wpraw-
nych w gotowaniu: dostępnych jest sporo 
filmików z dokładnym nagraniem sposobu 
przyrządzenia danego dania lub napoju. 

Wszystkie dzieci, a co za tym idzie i dorośli, 
pamiętają dobrze, że Kubuś Puchatek lubił 
podjadać sobie małe co nieco. Teraz moż-
na spróbować tego Kubusiowego dania, ko-
rzystając z „Książki kucharskiej Kubusia 
Puchatka”, w której wszyscy mieszkańcy 
Stumilowego Lasu podają swoje przepisy 
na różne przysmaki. Są wśród nich: jeżyki 
Sowy, ciasto z jabłkami Kangurzycy, ham-
burger Tygrysa, sałatka owocowo-serowa 
Kłapouchego czy zawijanki Maleństwa. 
Ponieważ jest to książka dla dzieci, prze-
pisy są dość proste oraz przedstawione 
w formie rysunkowych instrukcji, co ułatwi 
początkującym kucharzom przygotowa-
nie odpowiednich przyborów kuchennych 
i wykonanie zamieszczonych dań. W innych 
książkach tej serii – „Kubuś Puchatek za-
prasza na piknik” czy „Kubuś Puchatek 
zaprasza na ciasteczka” – znajdziemy 
jeszcze więcej kulinarnych inspiracji. 

Inny sławny bohater, Kaczor Donald, też 
„wydał” zbiór przepisów: „Książkę ku-
charską Kaczora Donalda”. Znajdziemy 
w niej przepis na pizzę i orzechowe placusz-
ki oraz wiele innych, które na pewno po-
smakują dzieciom. Ale to nie koniec książek 
inspirowanych powieściami czy filmami. Ja-
dłospis i przepisy, ale związane tylko z uro-
czystościami typu urodziny, znaleźć można 
w książeczkach „Auta. Jak przygotować 
przyjęcie krok po kroku”. Są tam prze-
pisy na samochodowe torty urodzinowe, 
np. „Tort Jeep” i przekąski także związane 
tematycznie z filmem i książką dla dzieci. 
Z kolei wydanie „Gotuj razem z Tianą. 
Przepisy dla dzieci” to książka inspiro-
wana disnejowskim filmem „Księżniczka 
i żaba”. Księżniczka Tiana poleca przepisy 
na kwadratowe pączki i wiele innych, cza-
sami prostych, a czasami dość oryginalnych 
dań. Można także gotować z Garfieldem i ze 
szczurkiem z paryskiej restauracji Gusteau 
z filmu „Ratatuj”. Jak widać, coraz więcej 
bohaterów powieściowych czy filmowych 
poleca dziś przepisy kulinarne.

Sylwia Maj
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Tornister rzucony w kąt. Skuwki 
bez mazaków błądzą po piórniku. 
Dni długie, często upalne, a noce 
ciepłe. Świat mieni się kolorami 
tęczy. Kwiaty pokrywają trawniki. 
Dojrzewają owoce w sadach, zboża 
i grzyby. W świecie zwierzęcym wre 
bujne życie. W lesie pląsają pazie 
królowej, rusałki i cytrynki. Słychać 
głos przepiórki i skowronka borowe-
go. Młode jeże opuszczają gniazda. 
Wieczorami nietoperze szykują się 
do lotu. W wodzie ławice kijanek 
i młody narybek. Lato to pora roku, 
na którą czekają wszystkie dzieci. 
Przyroda wabi spokojem, natural-
nością i tajemnicą. Co jednak zrobić, 
gdy zderzenie małego mieszczucha 
z naturą okazuje się paraliżujące? 
Jak przekonać go, że otaczający nas 
świat, z miliardami gatunków istot 
żywych i nieskończoną różnorodno-
ścią, jest naszym naturalnym środo-
wiskiem? Jak oswoić dziecięce lęki?

Dziecko najbezpieczniej czuje się w środo-
wisku znanym, z którym ma do czynienia 
na co dzień. Zakorzenienie w mieście wpły-
wa na postrzeganie i ocenę elementów 
odmiennych od tych, do których nawykło. 
Nic dziwnego, że więcej zachwytu wzbu-
dza w nim wysoki murek niż grząski mech. 
Jednym z najważniejszych elementów miej-
skiego krajobrazu jest gęsto zagospodaro-
wana przestrzeń. 

 
 

Współczesne przemiany, związane przede 
wszystkim z komercjalizacją przestrzeni 
miejskiej i rozlewaniem się miast, odbija-
ją piętno na tym, co nas otacza. Jednym 
z produktów urbanistyki modernistycznej 
są wielkie zespoły mieszkaniowe, zwane 
potocznie blokowiskami. Niestety be-
ton to jeden z najbardziej powszechnych 
i ekonomicznych materiałów stosowanych 
we współczesnym budownictwie. Wyso-
ka wytrzymałość i doskonała urabialność 
mają przemawiać na jego korzyść. Całe 
szczęście, że samorządowcy i lokalni spo-
łecznicy zaczynają dostrzegać, że w prze-
strzeni miejskiej możliwe jest połączenie 
funkcjonalności z estetyką. Co ważniejsze, 
wprowadzają istotę zieleni miejskiej do 
dyskursu społecznego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych 
szacuje, że w 2025 roku ponad 60 proc. 
mieszkańców świata będzie mieszkało 
w aglomeracjach miejskich – zatłoczonych, 
głośnych i przegrzanych. Dlatego tereny zie-
lone w mieście stanowią nie mniej ważną 
infrastrukturę niż np. infrastruktura trans-
portowa. Produkują tlen i pochłaniają CO2, 
poprawiają samopoczucie, są domem dla 
zwierząt, zatrzymują wodę i zwiększają wil-
gotność powietrza, obniżają temperaturę 
i dają cień. Duże kompleksy, takie jak par-
ki, miejskie lasy, łąki, zarośla i zieleńce czy 
też pomniejsze układy drzew i pojedyncze 
drzewa przy ulicach oraz na placach zabaw, 
niwelują zanieczyszczenie powietrza.

Czy wiesz, że jedno drzewo ma moc kilku 
klimatyzatorów? Czy wiesz, że jeden duży 
buk produkuje tyle tlenu, co mniej więcej 
1700 dziesięcioletnich, małych buków? Czy 
wiesz, że będące w stanie ulistnienia brzo-
zy brodawkowate redukują poziom hałasu 
w mieście o 5,7 dB, a lipy szerokolistne aż 
o 6,9 dB? Czy wiesz, że roślinność miejska 
przyczynia się do zmniejszenia amplitud 
temperatur, tworząc w lecie „wyspy chło-
du”? Dym z kominów fabrycznych, zasnu-
wający widnokrąg, dziś już nie jest wskaź-
nikiem dobrobytu. Zanim przystąpisz do 
rozmowy z nienawykłym do zieleni dziec-
kiem, musisz wiedzieć, na co nam ta cała 
przyroda. Dopiero po odrobieniu swojej lek-
cji wciel się w rolę nauczyciela-przewodnika.
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Postać Baby Jagi jest elementem folkloru. 
Jawiła się jako stara, odrażająca wiedźma – 
obwisłe piersi, jedna kościana noga; ślepa 
lub niedowidząca. Mieszkała w chatce na 
kurzej stopce w głębi lasu. Często towa-
rzyszyły jej czarny kot, kruk, sowa lub wąż. 
Porywała błąkających się po lesie ludzi 
(zwłaszcza dzieci), a następnie zabijała łup 
i zjadała. Richard Louv w książce „Ostatnie 
dziecko lasu” (lektura obowiązkowa!) pisze 
o „syndromie Baby Jagi”. To silny, irracjo-
nalny lęk przed spuszczeniem dziecka z oka. 
Boimy się wypuścić dzieci na dwór. Okazuje 
się, że nie tylko niebezpieczni ludzie (kidna-
perzy, szaleńcy, dealerzy narkotyków, pedo-
file) czy ruch uliczny budzą w nas strach, ale 
Babą Jagą jest dla nas sama natura! Wie-
rzenia ludowe przypisywały Babie Jadze 
zsyłanie chorób i innych dolegliwości. Jeśli 
rodzic w przyrodzie upatruje wroga, ma-
lec na bank pójdzie w jego ślady. Na całym 
świecie wzrasta liczba osób, których kon-
takt z naturą ograniczony jest do minimum.

Człowiek jest depozytariuszem przyrody 
i jej stróżem. Skąd jednak mały mieszczuch 
ma mieć tę wiedzę, jeśli jego jedynym kon-
taktem z zielenią jest mizerna roślina do-
niczkowa na parapecie kuchennym? Skąd 
może wiedzieć, że jeżyny rosną na krzaku, 
skoro nawykł do napakowanej pestycy-
dami przetworzonej żywności? Kto dziś 
w szkole uczy, kiedy zbiera się zboże, kiedy 
siano, a kiedy ziemniaki? Kiedy sadzi się 
pomidory, a kiedy sieje rzodkiewkę? I jak 
wygląda pole uprawne? 

Spektakularne osiągnięcia w dziedzinie 
nauk technicznych, medycznych czy biolo-
gicznych stoją w kontrze do wizji katastrofy 
ekologicznej i klęsk żywiołowych. Przyroda 
często przypomina nam o sobie w najmniej 
oczekiwanym momencie. Nie łudźmy się – 
pomimo postępu technologicznego nadal 
podlegamy odwiecznym prawom natury 
i jesteśmy zależni od jej humorów. Kontakt 
z przyrodą mamy więc – chcąc czy nie – za-
wsze. Dlatego wprowadzaj swoje dziecko 
już od najmłodszych lat w arkana środowi-
ska naturalnego. Pamiętaj, że nauka przyro-
dy z książek jest jak nauka geografii na pod-
stawie kartkowania atlasu. Dziecko uczy się 
przez doświadczenie. Tylko wtedy narodzi 
się w nim prawdziwa pasja. 

Wszystkie dzieci czegoś się boją. Lęk nie 
jest czymś złym i zasługującym na potępie-
nie – jest elementem rozwoju. Strach jest 
naturalną reakcją organizmu na zagrażają-
ce i niebezpieczne sytuacje. Gdy maluch 
opanowuje nowe umiejętności, lęk ustę-
puje, a on sam pęka z dumy, że go poko-
nało. Dziecko napotyka na swojej drodze 
wiele nieznanych obiektów i zjawisk, które 
mogą wywołać uczucie strachu. Ma niesta-
bilne poczucie bezpieczeństwa, gdy wcho-
dzi w nową sytuację. Dlatego kluczowym 
elementem jest rozmowa z nim. Przed 
wyjazdem na wakacje nie karm wyobraź-
ni malucha obrazem wyimaginowanych 
dwumetrowych jaszczurek czy wizją stada 
dzików, przed którymi trzeba czmychnąć, 
gdzie pieprz rośnie. Dziecko, odczuwając 

strach, uczy się, że nie na wszystko może 
sobie pozwolić. Umysł podpowiada mu, co 
jest bezpieczne, a co na pograniczu ryzyka. 
Dobrze, by wiedziało, że nie może lekce-
ważyć flory i fauny. Żyj tak, by zawczasu 
posmakowało choćby namiastki środowi-
ska naturalnego. Bo strach przed naturą to 
siła, która nie pozwoli mu na prawidłowy 
rozwój emocjonalny.

Zaangażowanie w środowisko to propago-
wanie aktywności na łonie natury. Zacznij od 
oswajania przyrody swojego miasta i okolic. 
Założę się, że w obrębie kilku kilometrów 
znajdziesz nieużytki i dzikie tereny, do któ-
rych nie dotarł jeszcze buldożer przygoto-
wujący teren pod kolejny drapacz chmur czy 
prestiżowy szeregowiec. W życiu dziecka nie 
może zabraknąć wypraw z kijem do lasu, cho-
dzenia po wąwozach i górach, łowienia ryb, 
obserwacji mrówczych wysiłków, podgląda-
nia ptasich gniazd, zbierania grzybów czy ziół. 
Biwakujcie w ogródku, w parku lub choćby 
na balkonie, obserwujcie chmury i gwiazdy. 
Zimą budujcie karmniki i dokarmiajcie miej-
skie ptactwo. Podglądajcie wędrówki pają-
ków, kretowiska i małe nornice buszujące 
w krzakach. Zbudujcie „bazę” z patyków i sta-
rego prześcieradła. Zbierajcie deszczówkę.

Nikt nie wymaga od ciebie ratowania pla-
nety i przywiązywania się do drzewa, by 
uratować puszczę przed wycinką drzew 
(od tego mamy aktywistów). Nie musisz 
zajmować się profesjonalnie przyrodą, by 
znać jej wartość. Najważniejsze, by zrozu-
mieć, że dziś świat stoi przed nami otwo-
rem. Możemy chłonąć wielkomiejskie życie, 
a jednocześnie czerpać pełnymi garściami 
z bogactw środowiska naturalnego. 

Natura to lek. Wyostrza zmysły. Z badań 
wynika, że kontakt z przyrodą wspomaga 
u dzieci leczenie ADHD, poprawia koncen-
trację i koordynację ruchową, regeneruje 
umysł i ciało, stymuluje wyobraźnię, wspo-
maga inwencję twórczą. Powietrze i bez-
troska zabawa pomagają „mimochodem” 
rozpracować trudne problemy i rozładować 
stresy skumulowane w ciągu dnia. Mały ob-
serwator niechybnie wyrośnie na osobę sil-
ną, spostrzegawczą i pewną siebie. 

Do lasu nie potrzeba plecaka wypełnionego 
po brzegi elektroniką. Wiesz, co jest zabaw-
ką wszech czasów? Patyk. A wiesz, co jest 
w nim najfajniejszego? Działa bez wi-fi!

Sylwia Znyk
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Jan van Eyck urodził się pomiędzy rokiem 
1390 a 1400 na terenie ówczesnego Księ-
stwa Burgundii, w Maaseik. Dokładna data 
jego narodzin, jak i pierwsze lata życia owia-
ne są tajemnicą. Początkowo pracował na 
dworze Jana Bawarskiego w Hadze. Później 
(aż do śmierci) był nadwornym malarzem 

Filipa III Pięknego, ale też pełnił na jego 
dworze funkcję dyplomaty – był z misją 
w Hiszpanii i Portugalii, gdzie sportretował 
infantkę Izabelę oraz zbierał doświadczenia 
malarskie. Cieszył się wielką sławą już za 
życia; pędził żywot bogatego mieszczanina 
i humanisty. Sztuki malarskiej miał się uczyć 
od swego starszego brata Huberta, ale jego 
istnienie jest dość enigmatyczne. Dokładnie 
jest znana tylko data śmierci Jana – 9 lipca 
1441 r. Zachowało się jedynie 20 jego 
obrazów – to niewiele. Był przecież 
twórcą licznych portretów, jak i obra-
zów religijnych, żeby wymienić tylko 
takie jak: „Portret małżonków Arnolfi-
nich”, „Mężczyzna w turbanie” (czyż-
by autoportret?), „Ołtarz Gandawski” 
z „Adoracją Baranka Mistycznego”, 
„Zwiastowanie”, „Madonna kanclerza 
Rolina”, „Portret żony Margarety”. Był 
pierwszym, który konsekwentnie podpi-
sywał swoje dzieła, a nawet opatrywał je 
dewizą „Als ick kann”, czyli „zrobiłem to tak 
(najlepiej), jak potrafię”.

Stworzył w gotyckim malarstwie nurt „Ars 
nova”, zwany także „renesansem Północy”. 
Charakteryzowało go realistyczne przed-
stawianie postaci, dbałość o najmniejsze 
szczegóły i stosowanie żywych barw. Jan 
van Eyck był mistrzem wiernego i dro-
biazgowego odtwarzania rzeczywistości, 
a dzięki niewiarygodnemu realizmowi 
malowanych postaci mamy wrażenie, że 
obcujemy z żywą osobą, która znierucho-
miała na chwilę na prośbę malarza. Takie 
odczucie potęguje brak idealizacji modela 
i oddanie niedoskonałości wyglądu. Fałdy 
sukien i nakryć głowy, draperie, klejnoty 
wyglądają niezwykle realistycznie. 

„Ołtarz Gandawski”, zamówiony do kate-
dry w Gandawie, uważany jest za pierwszy 
w dziejach obraz olejny. I choć to nie Jan 
van Eyck wynalazł farby olejne, to opano-
wał nową technikę malowania do perfekcji 
i ją rozpowszechnił, ponieważ stosował ją 
przy tworzeniu wszystkich swoich obrazów. 
Poprzez stosowanie trików optycznych i per-
spektywy powietrznej jego obrazy zyskiwały 
na głębi i intensywności, kolorystyce i blasku. 
Nakładanie zaś laserunków powoduje efekt 
optyczny – padające na obraz światło prze-
nika warstwy nakładanych farb olejowych 
i odbija się od podłoża, rozświetlając dodat-
kowo barwniki eksponujące soczystość barw. 
Van Eyck to mistrz koloru i głębi tworzonej 
mistrzowskimi pociągnięciami pędzla.

 
 

 
 

To prawda, Jan van Eyck pozostawił 
w Gandawie dzieło, które na zawsze 
skojarzyło flamandzkiego mistrza z tym 
miastem. Chodzi oczywiście o „Adora-
cję Baranka Mistycznego”, którą może-
my podziwiać w katedrze św. Bawona. 
Rok 2020 jest w Gandawie i całej Flan-
drii czasem Jana van Eycka. Dane nam 
będzie oglądać także inne słynne obrazy 
artysty, jak również całkiem współczesne 
dzieła nawiązujące do postaci malarza 
i opierające się na tym, co stworzył. 
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W kościele Saint-Nicolas w Gandawie współ-
czesna technika pozwoli zobaczyć „Adorację 
Mistycznego Baranka”, w niebywały sposób 
łącząc muzykę oraz mapping video.
Od czerwca 2020 do czerwca 2021 r.
lightsonvaneyck.be

Całkiem nowe Musée de l’Université de 
Gand (GUM), położone przy Jardin Bota-
nique, w centrum miasta, zaprasza na „wy-
kłady” poświęcone geometrii i perspekty-
wie na obrazach van Eycka – „Van Eyck en 
Profondeur. Friction et harmonie à travers 
le regard d'artistes et d'architectes”. Otwar-
cie muzeum i wystawy zostało przełożone; 
nie podano jeszcze daty otwarcia.
www.gum.gent 

Ponad 70 twórców pochodzących z Ganda-
wy stworzyło przedmioty lub rysunki inspi-
rowane „Adoracją Mistycznego Baranka”. 
Owe dzieła – m.in. biżuteria, kapelusze, 
dywany, torebki, szale, ceramika, a nawet 
piwo – są dostępne w butiku Raadskelder 
(Halle aux Draps) pod Beffroi. Jest to punkt 
wyjścia do zaprogramowania i rozpoczęcia 
wycieczki śladami van Eycka w Gandawie. 
A propozycji jest naprawdę wiele: od wycie-
czek tropem Van Eycka w XV-wiecznej Gan-
dawie, przez koncerty muzyczne i wystawy 
dla dzieci, po doznania kulinarne. 
visit.gent.be/fr/voir-et-faire/la-bou-tique-
-van-eyck 

Sylwia Maj
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To może brzmieć dość dziwnie, ale tak – po-
jawiły się hotele dla roślin. Na czym polega 
taka usługa? Na czas wyjazdu wakacyjne-
go czy też przeprowadzki właściciel odda-
je rośliny do hotelu, w którym „spędzają” 
jakiś okres. Wykwalifi kowani opiekunowie 
fachowo zajmują się powierzonymi im oka-
zami: podlewaniem, odżywianiem, pielę-
gnacją. Roślinnym gościom zapewnia się 
właściwe warunki zależne od ich gatunku 
– odpowiednie oświetlenie i temperaturę. 
Czasami można też liczyć na pozbycie się 
szkodników i fachowe przycinanie. 

Z usług hotelu korzystają przede wszyst-
kim restauracje i kawiarnie lub biura, które 
w okresie letnim mają ogródki roślinne. Czę-
sto w ich skład wchodzą dość egzotyczne ro-
śliny, które w naszym klimacie nie przetrwa-
łyby zimy, zostając na zewnątrz. Właściciel 
nie ma miejsca, by przenieść je do wnętrza 
budynku, a one same są zbyt drogie, by ku-
pować każdego roku nowe. Tańszym i bar-
dziej przyjaznym rozwiązaniem jest oddanie 
roślin do hotelu, w którym „zimują” w cieple, 
czekając na letnią porę i wyższe temperatury. 
Istnieją hotele zajmujące się kwiatami za dar-
mo, ale wtedy często są powiązane z fi rmami 
kwiatowymi, które liczą na reklamę i zakup 
właśnie u nich nowych roślin i kwiatów. 
W płatnych hotelach cena usługi zależy od 
wielkości rośliny i czasu jej przechowywania. 

Opieka nad roślinami wymaga czasu, wiedzy 
i umiejętności, których ludziom dziś często 
brakuje. Kupione lub otrzymane w prezen-
cie rośliny doniczkowe lub kwiaty ogrodo-
we po kilku tygodniach przestają kwitnąć, 
marnieją lub usychają. Dzieje się tak z braku 
odpowiednich warunków lub z powodu roz-
rostu rośliny, której brakuje miejsca. Wtedy 
większość ludzi po prostu je wyrzuca i kupu-
je nowe. Dlatego też oprócz hoteli w wielu 
polskich miastach istnieją schroniska dla ro-
ślin. Działają one na podobnych zasadach jak 
schroniska dla zwierząt. „Niechciane” rośliny 
domowe lub ogrodowe oddaje się do schro-
niska, w których są pielęgnowane, a następ-
nie przekazywane w ręce nowych właścicie-
li. Są to też miejsca, gdzie kwiaty możemy 
oddać na czas wakacji całkiem za darmo lub 
za niewielką opłatą. Mają tam zapewnioną 
właściwą pielęgnację i odżywianie. 

Oddać lub przygarnąć roślinę nie jest trud-
no. Wystarczy znaleźć internetowy lub sta-
cjonarny punkt adopcji roślin. Oferty roślin 
„do wzięcia” widoczne są na stronie inter-
netowej; potencjalny nabywca rezerwuje 
daną roślinę i odbiera ją na miejscu lub 
bezpośrednio od właściciela. Z tego typu 
usługi korzystają częściej osoby prywatne. 
Schroniska prowadzą także zajęcia i warsz-
taty o tematyce botanicznej – na przykład 
jak zrobić las w słoiku. Czasami prowadzona 
jest oferta wymienna – swoją roślinę moż-
na wymienić na jakąś spośród przyniesio-
nych przez inne osoby. 

Podczas pandemii cierpią nie tylko ludzie. 
Jej ofi arami okazały się też rośliny. Pozosta-
wione z dnia na dzień bez opieki w opusz-
czonych mieszkaniach, restauracjach, skle-
pach i biurach narażone były przez kilka 
tygodni na brak wody, światła i właściwej 
pielęgnacji. Dlatego też w Paryżu powstał 
projekt „leczenia” roślin, które ucierpia-
ły w czasach przymusowego zamknięcia. 
Twórcom chodziło o to, by rośliny nie trafi ły 
na śmietnik, ale mogły zostać uratowane. 
Hugo Meunier, założyciel start-upu „Mer-
ci Raymond”, uważał, że warto dać drugą 
szansę zmarniałym roślinom, i przekształcił 
własny ogród w roślinny szpital. 

Sposoby ocalenia rośliny, której kondycja 
ucierpiała, mogą być różne – właściciel 
projektu oferuje kilka możliwości, w zależ-
ności od potrzeb. Można wysłać na stronę 
„Merci Raymond” zdjęcie swojej rośliny 
i otrzymać rady, w jaki sposób się nią zająć, 
by odzyskała dawny wigor. Można ją też 
odsprzedać – ceny zaczynają się od 1 euro. 
Otrzymaną kwotę można przeznaczyć jako 
darowiznę dla Instytutu Pasteura w celu ba-
dań nad wirusem COVID-19. Można także 
zakupić od właściciela tego projektu cał-
kiem nowe rośliny. 

Z hoteli rośliny powracają do swoich wła-
ścicieli piękniejsze, bardziej zadbane, czę-
sto w o wiele lepszej kondycji, niż kiedy tam 
trafi ły. Schroniska dają drugą szansę wszyst-
kim roślinom. Miłośnicy fl ory zaopiekują się 
z oddaniem każdym jej przedstawicielem.

Sylwia Maj

Po hotelach dla owadów pojawi-
ły się w wielu miastach Europy 
i świata hotele dla roślin. W Polsce 
działają już od kilku lat. Całkiem 
niedawno pierwszy został otwarty 
w Paryżu. W Belgii na razie jesz-
cze nie ma żadnego, ale to pewnie 
kwes� a czasu. Wszystko po to, by 
nie wyrzucać roślin na śmietnik, ale 
zapewnić im dalsze życie – u nowe-
go właściciela. Nie są to jeszcze bar-
dzo popularne usługi, ale cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem. 
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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

Contact tracing, czyli sposób 
na opanowanie pandemii
Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19, ważne jest, aby 
szybko uzyskać informacje o osobach nim zarażonych. Z inicjaty-
wy belgijskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa (Conseil national de 
sécurité / Nationale Veiligheidsraad) władze regionalne rozpoczęły 
tak zwany contact tracing, czyli nawiązywanie kontaktu z chorymi 
zarażonymi wirusem w celu identyfikacji osób, z którymi ci w ostat-
nim czasie spotkali się osobiście. Zadania tego podjęło się pięć 
największych funduszy zdrowia, m.in. CM. Ankietę przeprowadzą 
zatem specjalnie przeszkoleni pracownicy funduszy zdrowia. 

NA CZYM TO POLEGA?
Ankieter nawiązuje kontakt z osobą zarażoną i ustala z nią liczbę 
osobistych kontaktów, które ta miała w ostatnim czasie. Po ustaleniu 
personaliów wskazanych osób ankieterzy przeprowadzą z nimi roz-
mowę i przekazują podstawowe informacje dotyczące ograniczania 
ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. W przypadku osób, u których 
choroba przebiega bezobjawowo, sprawdzane są kontakty od 2 dni 
przed jej zdiagnozowaniem do 7 dni po jej zdiagnozowaniu.
Jeśli chodzi o osoby, u których stwierdzono objawy COVID-19, szc-
zególnie ważne są kontakty od 2 dni przed pierwszymi objawami do 
7 dni po ich wystąpieniu. 

Ankieterzy zwrócą szczególną uwagę na kontakty, które trwały 
dłużej niż 15 minut i miały miejsce w odległości mniejszej niż 1,5 
metra. Osoby zdiagnozowane pozytywnie na COVID-19 proszone 
są o prowadzenie dziennika spotkań. Oprócz nazwisk i numerów te-
lefonów wskazane jest również podanie adresów e-mailowych i dat 
urodzenia.

ZALECANE DZIAŁANIA W PRZYPADKU CHO-
ROBY
Kontakt z zarażoną osobą przez ponad 15 minut w odległości mnie-
jszej niż 1,5 metra, domownikiem lub kolegą z pracy charakteryzuje-
my jako sytuację wysokiego ryzyka. Co najlepiej zrobić?
• Poddać się 14-dniowej kwarantannie. Nie wychodzić z domu, nie 

podejmować obowiązków zawodowych.
• Nosić maskę podczas kontaktów z innymi.
• Nie przyjmować gości.
• Mierzyć temperaturę dwa razy dziennie.
• Jeśli pojawi się gorączka lub kaszel, natychmiast skontaktować 

się z lekarzem.

W przypadku kontaktu zawodowego z przedstawicielami grupy pod-
wyższonego ryzyka, np. osobami starszymi, po 12 dniach dobrowol-
nej kwarantanny wskazany jest test na COVID-19, nawet jeśli nie 
pojawiły się objawy choroby.

CZY UDOSTĘPNIENIE TYCH INFORMACJI JEST 
OBOWIĄZKOWE?
Udział w ankiecie nie jest obowiązkowy, ale jest formą solidarnoś-
ci społecznej. Dzięki niej informacja dotrze do zainteresowanych w 
odpowiednim czasie. Im więcej ustalonych kontaktów, tym mniejsze 
ryzyko nowej fali wirusa. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane udostępnione w ankiecie są poufne. Informacje nie będą wy-
korzystane inaczej niż w celu przeprowadzenia analizy potencjalnie 
zakażonych osób. Wszystkie dane pozostają wyłącznie do dyspo-
zycji grupy kontaktowej. O przekazaniu informacji nie dowiedzą się 
nigdy osoby trzecie – pracodawca, koledzy, rodzina, policja lub nie-
związane z procesem pozyskiwania danych agendy rządowe. Doty-
czy to również wskazanych w ankiecie kontaktów. 
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Ubezpieczenie podróżne 
Mutas CM jest ubezpieczeniem podróżnym. Dzięki opłacie składek 
będziesz automatycznie ubezpieczony w czasie wakacji za granicą. 
Centrala alarmowa Mutas o każdej porze dnia i nocy udzieli ci in-
formacji, rady i pomocy. W razie potrzeby Mutas zorganizuje nawet 
przewóz do Belgii. 

JAKIE KOSZTY ZOSTANĄ MI ZWRÓCONE? 
Jeśli podczas wakacji zachorujesz lub będziesz mieć wypadek, 
przysługuje ci zwrot większej części kosztów medycznych ponie-
sionych za granicą, w tym również dodatkowych kosztów ponie-
sionych w związku z przejazdami, pobytem i komunikacją. 
Ubezpieczenie podróżne Chrześcijańskiego Funduszu Zdrowia 
(CM) jest ważne: 
• w przypadku pilnej opieki medycznej, której nie możesz odłożyć 

do czasu powrotu do Belgii,
• w ciągu trzech miesięcy, licząc od pierwszego dnia udzielenia po-

mocy za granicą. 

Uwaga: CM-ubezpieczenie podróżne nie ma zastosowania, jeśli je-
dziesz za granicę w celu odbycia tam leczenia.

W JAKICH KRAJACH JEST WAŻNE CM-UBEZ-
PIECZENIE PODRÓŻNE? 
CM-ubezpieczenie podróżne jest ważne: 
• we wszystkich krajach dla członków CM poniżej 25. roku życia, 

mających prawo do zasiłku rodzinnego,
• w krajach regionu śródziemnomorskiego oraz Europy Zachodniej 

i Centralnej (w tym regiony najbardziej oddalone, pod fl agą pań-
stwa UE) dla wszystkich innych członków CM. 

CO MUSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ NA WAKACJE?
Numer telefonu 0032 2 272 09 00 Mutas (we wszystkich krajach). 
• Jeśli jedziesz na wakacje do kraju UE, Szwajcarii, Norwegii, Is-

landii, Liechtensteinu, Macedonii lub Australii, zawsze zabieraj ze 
sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Także na niej 
jest podany numer telefonu centrali alarmowej. 

• Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz zamówić 
przez www.cm.be/reisbijstand lub w biurze CM.

• W przypadku wyjazdu na wakacje do Albanii, Algierii, Bośni i Her-
cegowiny, na Kubę, do Ekwadoru, Iranu, Maroka, Czarnogóry, 
Rosji, Serbii, Tunezji, Turcji i na Białoruś, są wymagane dodatko-
we dokumenty. Skontaktuj się w tym celu z biurem CM. 

COVID19
Pomoc w zakresie ubezpieczenia podróżnego CM nie obowiązuje 

w krajach lub regionach, które otrzymały negatywne rekomendacje 
Federalnej Służby Publicznej Spraw Zagranicznych.
Osoby przewlekle chore, które nie mogą wrócić do Belgii zgodnie z 
planem z powodu regulacji związanych z pandemią koronawirusa, 
proszone są o kontakt z centrum ratunkowym Mutas, w następują-
cych sytuacjach:
• zalecanej kontynuacji dializy lub tlenoterapii;
• zaplanowanego przed wyjazdem z Belgii zabiegu medycznego lub 

chemioterapii;
• zapotrzebowania na leki, które nie są dostępne za granicą.

Należy powiadomić Mutas także w przypadku hospitalizacji. Trzeba 
to zrobić najlepiej w ciągu 48 od przyjęcia do szpitala. 
Jeśli musisz pozostać za granicą przez okres dłuższy niż trzy mie-
siące z powodu regulacji związanych z koronawirusem, możesz na-
dal liczyć na ubezpieczenie CM. 

POLSKI KONSULTANT
Jeśli potrzebujesz więcej informacji 
nt. ubezpieczenia zdrowotnego w 
CM, skontaktuj się z konsultantem: 
0473 52 05 55, Polska.smb@cm.be.
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       BABY, LAS I STARE CHATY, CZYLI 
JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO

Niedaleko mojego rodzinnego domu, pod 
lasem, mieszkała Baba. Nie było w tym 
określeniu żadnego negatywnego wydźwię-
ku, przeciwnie, wszyscy ją szanowali i czę-
sto chadzali do niej po radę. W jednej z izb 
w swojej chatce Baba miała spiżarkę. Wi-
siały w niej u powały przeróżne zasuszone 
zioła, jagody i gałązki, a na półkach stały 
słoiki i buteleczki wypełnione fascynujący-
mi kolorowymi płynami. Jak dowiedziałam 
się później, nie były to żadne eliksiry, jak so-
bie kiedyś wyobrażałam, ale soki i kompoty 
z różnych owoców. Jednak magia wcale nie 
prysła. Baba wiedziała wiele o świecie i ro-
ślinach, miała sposoby na bóle brzucha, ku-
rzajki i farbowanie włosów. Skąd to wszyst-
ko wiedziała? Pewnie od swojej mamy (albo 
babci), a ta od swojej, i tak dalej wstecz. 

Historia, również ta bardziej mroczna, po-
kazuje, że to właśnie kobiety częściej prze-
bywały na polach i w lasach, zbierając ja-
gody, warzywa, owoce i jadalne rośliny. 

To one jako pierwsze poznawały działanie 
roślin i uczyły się wykorzystywać je do le-
czenia, uśmierzania bólu i pielęgnacji. Nie 
było w ich doświadczeniu i wiedzy nic dia-
bolicznego, a mimo to niektóre z nich na-
zwano czarownicami i nękano. Chociaż na 
terenach dawnej Rzeczypospolitej proce-
sów o czary i egzekucji było znacznie mniej 
niż w innych częściach Europy, nasz kraj 
nie ustrzegł się tej zbrodni, ale to temat 
na zupełnie inną opowieść. Wspomniałam 
o niej, ponieważ właśnie zielarki i zielarze 
często padali ofi arą pomówień, posiadali 
oni bowiem wiedzę, która zdaniem wielu 
musiała pochodzić z diabelskich i magicz-
nych źródeł. Bo jak inaczej wyjaśnić, że 
kobieta z odległej wsi potrafi leczyć bóle 
głowy, wrzody, odbierać porody i pomagać 
w czernieniu włosów?

Często bywało też i tak, że ludzie albo nie 
mieli dostępu do mistrzów medycyny, albo 
nie mogli ich opłacić, albo zwyczajnie im 
nie ufali. Woleli zatem udać się po pomoc 
do znajomej zielarki lub sąsiada zielarza, niż 
tłuc się tydzień do miasta po to, by usły-

szeć, że akurat nie ma miejsca w kolejce 
(jakież to i dziś aktualne!). Wtedy wydawa-
ło się wielu „uczonym” i „dostojnikom”, że 
wiedza medyczna i przyrodnicza to dziedzi-
ny niejako ekskluzywne i zarezerwowane 
dla scholarzy i uniwersyteckich mistrzów. 

Jednak wiedza o zbawiennym bądź zgub-
nym działaniu ziół sięga czasów zamierz-
chłych. W jaskiniach i miejscach pochów-
ków naszych przodków sprzed setek lat 
archeolodzy znajdują mieszki wypełnione 
roślinami, co dowodzi, że i oni wiedzieli to 
i owo o ziołach i używali ich nie tylko w rytu-
ałach, ale także do uśmierzania bólu i lecze-
nia. Z biegiem czasu wiedzę oraz doświad-
czenia zaczęto spisywać, tworząc zielniki 
zwane też herbariami. Zapisywano w nich 
działanie roślin, ale też dokumentowano 
ich wygląd, dzięki czemu wiemy, że niektó-
re znane nam dziś rośliny dawniej wyglądały 
zupełnie inaczej (marchew, kukurydza). Nie-
które herbaria opisują też techniki zbioru, 
przechowywania i obróbki roślin – tak by 
maksymalnie wykorzystać ich właściwości. 
Przejdźmy zatem do porad i praktyki.

Pamiętam, że jako mała dziewczynka 
przyglądałam się babci, która przecha-
dzała się po łące albo polu i wracała do 
domu z naręczem różnych wspaniale 
pachnących kwiatów. Potem niektóre 
rozkładała na sitach, a inne wiązała 
w małe pęczki i wieszała na strychu. 
Zioła kojarzyły mi się więc zawsze 
raczej z zajęciem dla starszych pań, 
które wiedzę na temat zbawiennych 
skutków zażywania tych roślin dostały 
w spadku po swoich babciach. 

W ostatnim czasie widać bardzo wy-
raźnie, że zainteresowanie naturalny-
mi i biologicznymi produktami również 
i zbieraczom ziół zapewniło popular-
ność. Choć wiedza i doświadczenie li-
czą się tu z pewnością, nie sądźcie, że 
zajęcie to zarezerwowane jest jedynie 
dla specjalistów. Odrobina informacji 
znalezionych w książkach i internecie 
pozwoli wam postawić pierwsze kroki 
w zielarskiej przygodzie.

       BABY, LAS I STARE CHATY, CZYLI 

 
Czyli wieści 
z domowej zielarni
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        KIEDY ZBIERAĆ?

Wiosna i lato to zdaniem wielu najlepszy 
czas na zbieranie i przygotowanie ziół, czy 
też w ogóle roślin o właściwościach leczni-
czych. Jednak nie zawsze tak jest, zwłaszcza 
jeśli szukacie czegoś mniej popularnego. Te 
pory roku gwarantują prawdziwą bonanzę 
kwiatów i roślin, ale niektóre jagody, ko-
rzenie, porosty i bulwy lepiej pozyskiwać 
jesienią i zimą. Trzeba oczywiście od razu 
zaznaczyć, że nie wszystkie rośliny i poro-
sty można zbierać, warto więc na początek 
zaopatrzyć się w przewodnik lub książkę 
o ziołach, żeby uniknąć mandatów. 

Wróćmy jednak do terminów. Okazuje się, 
że miłośnicy zbieractwa mogą przez cały rok 
cieszyć się swoim hobby. W grudniu i stycz-
niu bowiem można zbierać jagody jałowca, 
ziele jemioły i pąki leszczyny, w lutym naj-
lepiej pozyskiwać korę (np. kasztanowiec, 
wierzba) i korzenie (np. łopian, lubczyk). 
W marcu i kwietniu można poszukiwać 
m.in. liści czosnku niedźwiedziego, korzeni 
arcydzięgla, pączków sosny, korzeni pokrzy-
wy i cykorii. W maju nie zabraknie z pewno-
ścią np. liści malwy, leszczyny i brzozy oraz 
kwiatów jaśminu, koniczyny i chabrów. 

Czerwiec to czas chociażby na miodunkę, 
miętę, szałwię, nagietka, morwę i tymia-
nek. Lipiec to oczywiście najlepszy miesiąc 
na zbieranie kwiatów lipy, ale też owoców 
porzeczki i innych jagód oraz liści, np. 
pokrzywy, podbiału i nasturcji. Nie moż-
na też oczywiście zapominać o kwiatach 
piękniejących w tym czasie – to rumianek, 
wrotycz i pierwsze wrzosy, które z pewno-
ścią przydadzą się każdemu miłośnikowi 
ziół. Sierpień nie ustępuje bogactwem in-
nym miesiącom: dziurawiec, melisa, anyż, 
ostropest, skrzyp, korzeń prawoślazu czy 
ziele krwawnika to tylko niektóre godne 
uwagi rośliny. 

Jesienny wrzesień powita zbieraczy owoca-
mi głogu, zielem ruty, kłączami tataraku czy 
jarzębiną. Październik to czas na kasztany, ko-
rzenie jaskółczego ziela, owoce pigwy i lub-
czyk. W listopadzie wracamy do zbierania 
korzeni i pozyskiwania kory, powinniśmy więc 
zwracać uwagę na chrzan, czarny bez i kalinę. 

Natura potrafi nas obdarzać cały rok, ale 
należy najpierw poznać zioła i sposoby ich 
zbierania – nie tylko po to, by nie narażać 
swojego zdrowia i życia, ale także po to, 
by trwale i nieodwracalnie nie uszkodzić 
rośliny. Wycinając korę bądź obierając sok 
z żyjącego drzewa, trzeba działać ostrożnie 
i używać sterylnych narzędzi – do każdej 
rany, także tej zadanej roślinie, mogą do-
stać się bakterie i grzyby i wywołać zakaże-
nie. Jeśli roślina zachoruje, może obumrzeć, 
a to, co z niej pozyskaliśmy, może nie nada-
wać się do przetworzenia. Trzeba zatem 
poszperać w książkach i w internecie, żeby 
wiedzieć co, kiedy i jak najlepiej zbierać 
i w jaki sposób obrabiać. 

       DOMOWYM SPOSOBEM
 
Zanim przedstawię tu kilka moich ulubio-
nych sposobów na wykorzystywanie ziół 
i roślin, chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, 
że przed sięgnięciem po jakikolwiek środek 
„z babcinej spiżarni” – zioło, nalewkę, sy-
rop czy maść – trzeba zapoznać się z jego 
działaniem i przeciwwskazaniami. Niektó-
re rośliny powodują uczulenia, inne nie 
są wskazane dla kobiet w ciąży, ponieważ 
mogą wywołać poronienie lub przyspieszyć 
poród (arcydzięgiel, ruta, jałowiec, czasem 
szałwia). Niektóre zioła w kombinacji z pro-
blemami z sercem albo ciśnieniem mogą 
okazać się bardzo niebezpieczne. Warto 
zatem najpierw skonsultować się z leka-
rzem i czytać etykiety na herbatkach i sy-
ropach ziołowych. Jeśli masz problemy ze 
zdrowiem albo jesteś w ciąży lub karmisz 
piersią, ogranicz zioła do tych, które pozwo-
li ci zażywać lekarz. 

Ze względu na to, że nie każdy może pró-
bować wszystkich ziół, postanowiłam ogra-
niczyć się do kilku bardzo tradycyjnych 
receptur, które nie wiążą się z używaniem 
„kontrowersyjnych” roślin. Jeśli w wakacje 
masz ochotę poszaleć z kolorem włosów, ale 
nie chcesz ich farbować, spróbuj mieszan-
ki wywaru z kwiatów rumianku (najlepiej 
działa susz) z odrobiną cytryny. Rumianek 
i sok z cytryny mają działanie rozjaśniające, 
więc jeśli blond spłowiał albo brąz jest nieco 
zbyt głęboki, możesz spróbować ożywić ko-

lor taką właśnie mieszanką. Ja lubię wlewać 
ostudzony wywar do buteleczki ze spryski-
waczem i kiedy jestem na dworze, a słonko 
świeci, spryskiwać włosy od czasu do czasu, 
żeby je naturalnie rozjaśnić. 

Brązy ożywi wywar z liści orzecha włoskie-
go, ale trzeba uważać, ponieważ napar 
może zostawić plamy na ręcznikach i nie-
których garnkach. Rezultat jest szybciej wi-
doczny na jasnych włosach, więc jeśli twoje 
są ciemne, musisz zabieg kilka razy powtó-
rzyć. Radzę przed zastosowaniem wywarów 
na głowie zrobić test uczuleniowy na ręce 
– upuść parę kropel na skórę i poczekaj kil-
ka minut, a jeśli zauważysz jakieś zmiany, 
nie stosuj naparu i zapytaj o radę lekarza. 
Wiele osób chwali sobie także działanie po-
krzywy na włosy, dlatego warto spróbować 
zaparzyć susz pokrzywy i od czasu do czasu 
płukać nim włosy. Naparu takiego możesz 
też używać w postaci mgiełki – wystarczy 
przelać go do butelki ze spryskiwaczem. 

Jeśli masz problemy ze stopami, możesz do 
wanienki z ciepłą wodą dodać miętę lub 
szałwię i sól. Oczywiście jeśli masz odciski 
lub poranione stopy, możesz zacząć od nie-
wielkiej ilości zioła, a kiedy skóra się zagoi, 
dodać sól. Wielu z nas boryka się z proble-
mem nieprzyjemnego oddechu. W tym 
wypadku znane jest zbawienne działanie 
naparu z szałwii, ale nie zapominajmy, że 
naszym pomocnikiem może być też nać pie-
truszki czy rzeżucha – wystarczy zalać liście 
ciepłą wodą, odczekać chwilę i przepłukać 
usta. Oczywiście można nać pietruszki zwy-
czajnie jeść, pamiętaj jednak, żeby upewnić 
się, że nie masz alergii.

Natura to prawdziwy skarbiec, trzeba więc 
nauczyć się z niego korzystać i doceniać 
go każdego dnia. Wiedza o jadalnych ro-
ślinach, owocach i grzybach to fascynują-
ca dziedzina, która niegdyś dostępna była 
znacznie większej liczbie osób. Dziś zapo-
mnieliśmy, jakie dobrodziejstwa kryje zielo-
na spiżarnia, i musimy uczyć się wszystkie-
go na nowo. Zapytacie: po co? Jak pokazała 
sytuacja z wirusem, lepiej wiedzieć, jak piec 
chleb i skąd się biorą ziemniaki. Zioła, owo-
ce i korzenie można uprawiać z powodze-
niem w ogródku czy na balkonie. Niemal 
wszystkie pięknie kwitną, większość wspa-
niale pachnie, a jeśli można je także jeść, to 
wygrywamy na tym wszyscy. 

Anna Albingier



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz szybciej rozwijającej się polskiej diaspory w Gan-
dawie oraz mając na uwadze jej różnorodność, różnokierunkowość i odmienne życiowe 
cele, powstało stowarzyszenie, które ma na celu szerzenie rzetelnej wiedzy na temat języka 
i kultury oraz tradycji polskiej. Skierowane jest do dzieci i młodzieży polonijnej, a także do 
wszystkich pragnących uczyć się języka polskiego jako obcego.
Instytut Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie powołany został przez 
wykwalifi kowanych i doświadczonych językoznawców, fi lologów oraz pedagogów. W jego 
założeniach pozostaje działalność edukacyjna i kulturalno-artystyczna. 
Ofi cjalne otwarcie Instytutu planowane jest na wrzesień 2020 r. 
Zmotywowany i pełen energii zespół wychowawców czeka na oddział przedszkolny, ze-
rówkę i 5 klas podstawowych oraz jedną klasę dla dzieci, które nie znają języka polskiego, 
a chciałyby rozpocząć jego naukę. Oferta Instytutu obejmuje również kursy języka pol-
skiego dla dorosłych.

Dyrekcja i nauczyciele Instytutu Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Ganda-
wie głęboko wierzą, iż wyznaczone przez nich cele zostaną w pełni zrealizowane, a nowo 
powstały Instytut da dużo satysfakcji zarówno prowadzącym, jak i odbiorcom projektu - 
wszystkim zainteresowanym językiem i kulturą polską. 

Co nas wyróżnia?
• Uczeń na pierwszym miejscu! 
• Wykształcona, doświadczona i zmotywo-

wana kadra nauczycielska składająca się 
z językoznawców, fi lologów, pedagogów

• Wysoka jakość przygotowanych lekcji
i profesjonalne podejście do nauczania 
języka 

• Program dostosowany do indywidual-
nych potrzeb i możliwości ucznia 

• Rzetelna ewaluacja założonych celów dy-
daktycznych

• Klasy “z klasą” – nacisk na efektywną
komunikację, relacje interpersonalne i re-
spektowanie zasad dobrych manier

• Energia, kreatywność, talenty i pasja 
• Zaraźliwy entuzjazm i zapał do odkrywa-

nia tajemnic języka polskiego 

U nas rozwijane są skrzydła i spełniane marzenia! Więcej informacji: www.instytytgent.be
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Grzech starości
 W dzisiejszym świecie starość to niemal grzech, i to wyjątkowo 

trudny do udźwignięcia, ponieważ każdy go widzi, ocenia, komen-
tuje. I jeśli czyni to jedynie w myślach, to nie jest jeszcze tak źle. 
Często jednak pastwimy się nad drugim człowiekiem i jego sta-
rzeniem się, nad skutkami upływającego czasu, który, nadmienię, 
biegnie sprawiedliwie dla nas wszystkich, także dla rozlicznych 
komentatorów. Pastwimy się nad osobami w wieku średnim, ma-
jącymi 40 czy 50 lat, a co dopiero nad takimi w wieku sędziwym. 
Warto jednak wspomnieć, że każdy z nas, jeśli tylko będziemy 
mieli szczęście i dożyjemy, spędzi w tzw. wieku średnim większą 
część swojego życia. Młodzi może nie zdają sobie z tego sprawy 
– i dobrze, bo cechą i przywilejem młodości jest nie mieć tej świa-
domości, którą dysponuje człowiek dojrzały.

 Wydaje się, że w dzisiejszej  rzeczywistości starzeć się nie wy-
pada – tak jak nie wypada być brzydkim czy choćby przecięt-
nym i, nie daj Boże, z nadwagą. Starzenie się, nawet to z klasą 
i godnością, jest niepożądane i niemodne. W zasadzie to wypa-
dałoby za nieuchronny proces przekwitania chyba przepraszać. 
Gdzie się podziały te czasy, kiedy osoba dojrzała, mądra i ży-
ciowo doświadczona (tak, tak, życiowo doświadczona właśnie 
z racji swojego wieku) była obdarzana serdecznym uśmiechem, 
szacunkiem i należytą uwagą? Dziś im człowiek starszy, tym mło-
dziej musi wyglądać i bardziej młodzieżowo się zachowywać, 
aby w morderczym wyścigu o wdzięk, styl, sylwetkę i urodę nie 
przegrać z kretesem. A spróbujmy tylko tego nie zrobić, to wszy-
scy dookoła nam to wypomną i bezceremonialnie wypunktują 
wszelkie niedoskonałości. Straszne to. I smutne, bo przecież ta 
walka jest z góry skazana na niepowodzenie. A ileż niedostrze-
ganego, a więc niedocenianego piękna, ile mądrości i głębokiej 
świadomości życia jest w człowieku w średnim wieku!...

 I ta wszechobecna wolność słowa. Tylko że bardzo często grani-
czy dziś ona ze zwyczajnym prostactwem i nie ma nic wspólnego 
z kulturą, etyką czy zwykłą ludzką uprzejmością i przyzwoitością. 
Bo co komu tak naprawdę do tego, jak wyglądamy, jak się ubiera-
my i ile ważymy? I czy to wygląd ma stanowić o naszej wartości? 
Nie rozumiem i nie akceptuję postępującej małostkowości, hej-
tu i braku szacunku dla drugiego człowieka. Bo dziś wielu ludzi 
uważa, iż można powiedzieć wszystko i każdemu. Otóż nie można. 
A jeśli już decydujemy się na bezsensowne, negatywne i krzyw-

dzące drugą osobę komentarze, to pamiętajmy, że świadectwo 
wystawiamy jedynie sobie. Dziś bardziej niż kiedyś aktualne są 
słowa poety i felietonisty Antoniego Słonimskiego: „Jeśli nie 
wiesz, jak należy się w jakiejś sytuacji zachować, na wszelki wypa-
dek zachowuj się przyzwoicie”. Takie proste, a jak się okazuje, tak 
trudne do wykonania. Bo do przyzwoitości bardzo nam daleko. 
Dziś komentujemy wszystko i wszystkich: że gruby, że chudy, że 
zdziadział, że biedny i niczego się nie dorobił albo – odwrotnie 
– że przy forsie, więc pewnie nakradł. Tak jakby nie można było 
w życiu czegoś się dorobić uczciwą pracą. A czy przypadkiem nie 
z dojrzałym wiekiem wiąże się w sposób zupełnie naturalny fakt, 
że mamy jako tako ułożone życie, także to zawodowe i finanso-
we? Tego w każdym razie wszyscy byśmy sobie życzyli. 

 Dojrzałość  to  mądrość, to świadomość spraw na tym świecie 
ważnych i tych zupełnie nieistotnych. Wiek średni to życiowe 
doświadczenie, przemyślenia i głęboka, refleksyjna obserwa-
cja świata oraz ludzi. I naprawdę nie mam nic przeciwko dba-
niu o siebie, o buzię, sylwetkę i ciekawy ubiór, ale nie dajmy się 
w tym wszystkim zwariować. Nie sprowadzajmy swojego życia do 
terroru dyscypliny w imię kultu młodości i piękna. Bo nawet jeśli 
będziemy się fantastycznie prowadzić, jeść same warzywa i kiełki, 
a także regularnie uprawiać sport, to nie staniemy się nieśmiertel-
ni. Wiem, że nauka i medycyna pragną sprawić, abyśmy żyli coraz 
dłużej, ale nasza droga się kiedyś kończy. Myślę, że świadomość 
śmiertelności czyni życie wartościowszym i nadaje mu głęboki 
sens. Nie bardzo wyobrażam sobie bycie nieśmiertelną. 

 I jeszcze słowo o wnętrzu – o naszej osobowości, psychice, tem-
peramencie i tym wszystkim co dla mnie, jako psychologa, stano-
wi fascynujący obszar rozważań i obserwacji: gdybyśmy tyle czasu 
co urodzie poświęcali swojemu wnętrzu, to nasz świat naprawdę 
byłby dużo prostszy i sympatyczniejszy. Bo co z tego, że buzia i syl-
wetka są piękne, skoro w środku brzydko, niemiło i zgryźliwie? 
Warto przestać nadmiernie zajmować się swoją powierzchowno-
ścią na rzecz przyjrzenia się temu, co drzemie w środku. Dlaczego? 
Bo tylko wtedy jest szansa, że uda nam się oswoić starość i mniej 
odczuwać jej nieprzyjemne skutki. Wtedy uprzytomnimy sobie, że 
istnieje inna tożsamość, inny świat służący czemuś o wiele większe-
mu i ważniejszemu niż zmarszczki i kilogramy. Tożsamość służąca 
szeroko pojętej prawdzie, dobru, pięknu. Bo ktoś, kto z głębokim 
oddaniem poświęca się pracy, doświadcza poczucia spełnienia. 
Człowiek, który wyrusza do Afryki, by uczyć języka angielskiego, 
także doświadcza spełnienia i realizowania misji. Tak naprawdę to 
właśnie poczucie spełnienia i zwyczajnego robienia w życiu czegoś 
pożytecznego dla świata i ludzi, cokolwiek by to było, nadaje na-
szemu życiu sens i głęboką wartość.
Gdyby wszyscy ci rozliczni krytykanci skoncentrowali się bardziej 
na sobie i swoim życiu, a mniej na innych, zrobiliby dobry uczynek 
i wielką grzeczność nam wszystkim, którzy nie mamy potrzeby wy-
słuchiwania ich nic niewnoszących do naszego życia opinii. Skupmy 
się więcej na sobie, a mniej na innych. Bo gdyby każdy najpierw 
zadbał o siebie, to wszyscy bylibyśmy zadbani. Sprzątanie świata 
zacznijmy od sprzątania siebie. Porzućmy krytykanctwo i raniące 
komentarze, nie zaśmiecajmy otoczenia niemiłymi opiniami na każ-
dy temat. Tego sobie i państwu z całego serca życzę.

Aleksandra Szewczyk
psycholog
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Tym razem lektura, co do której mam miesza-
ne uczucia. Obiecałam sobie, że będę polecała 
tylko książki, które nam się podobały i których 
czytanie uważam za wartościowe. A dziś kilka 
słów o powieści, która mocno mnie zaskoczy-
ła, i to niekoniecznie pozytywnie. Ponieważ 
jednak podobała się bardzo dzieciom, poni-
żej słów kilka o „Doktorze Proktorze i proszku 
pierdzioszku” autorstwa Jo Nesbo. To pierw-
sza część serii książek dla dzieci norweskiego 
pisarza, który znany był mi głównie jako autor 
trzymających w napięciu kryminałów o Harrym 
Hole. Ze zdziwieniem przeczytałam więc, że pi-
sze także dla dzieci, i do tego bestsellery, które 
doczekały się ekranizacji. 

Doktor Proktor to szalony wynalazca. Niestety 
jego niekonwencjonalne pomysły nie przynoszą 
mu wymarzonej sławy. Pewnego dnia na jego 
drodze pojawia się Bulek – chłopiec niewielkich 
rozmiarów i wielkiej odwagi oraz Lisa – jego 
przyjaciółka i sąsiadka. Trio to stanowi wybu-
chową mieszankę dopełnioną przez wynalazek 
Doktora – niezwykle silny proszek pierdzio-
szek… Książka obfi tuje w zwroty akcji, szalone 
przygody i niewiarygodne rozwiązania. I choć 
sama nie jestem fanką fabuły osnutej na gwał-
townym uwalnianiu gazów, to dzieci co i rusz 
wybuchały śmiechem, a po skończonej lekturze 
zobowiązały mnie do napisania recenzji. A po-
nieważ zbliża się czas wakacji, a co za tym idzie, 
większej frywolności i swobody, z pewną dozą 
niepewności zachęcam do poznania Doktora 
Proktora i jego nietypowych przygód.

 

Podczas ostatniego pobytu w domu rodziców 
po raz kolejny wspięłam się na wyżyny rodzi-
cielskiej drabiny i pobuszowałam w pokrytych 
już kurzem książkach dla dzieci. Spojrzawszy na 
okładkę książki Marii Terlikowskiej „Ten z pie-
gami i tamten z nosem”, od razu poczułam się 
młodsza o 30 lat. Doskonale bowiem pamięta-
łam ilustracje i fakt, że książka mi się podobała 
(choć zupełnie nie pamiętałam, o czym była). 

Odkrywałam więc na nowo pamiętnik Magdy 
Mireckiej, czytając go dzieciom. Jak dowiaduje-
my się z tej krótkiej książeczki, pisanie pamięt-
nika może mieć niebagatelne znaczenie i stać 
się nawet materiałem dowodowym! Szczegól-
nie pamiętnika pełnego rysunków, a takim jest 
właśnie ten należący do Magdy. To napisana 
zabawnym językiem historia drugoklasistki, 
która przypadkiem przez okna remontowa-
nego domu dostrzega dwóch podejrzanych 
osobników. Ich dokładny opis będzie począt-
kiem wielu przygód dziewczynki, jej brata 
oraz ulubionego kolegi Michała. Ze smutkiem 
stwierdziłam, przeglądając internet, że książka 
nie była wznawiana i można nabyć ją jedynie 
z drugiej ręki. A szkoda, bo świetnie nadaje się 
na jedną z pierwszych samodzielnych lektur. 
Sprawdzi się także jako lektura do wieczorne-
go czytania na głos dzieciom. Książka powinna 
spodobać się zwłaszcza tym, którzy poznali już 
szkolne realia. Nie sposób nie polubić Magdy 
i nie uśmiechnąć się przy wielu jej przygodach. 
Poszperajcie w domowych bibliotekach, a nuż 
wam również uda się odnaleźć „Tego z piegami 
i tamtego z nosem”?

 

Ostatnia dziś już propozycja to książka auto-
ra powieści o psie Elfie, polecanego już we 
wcześniejszych numerach „Gazetki” – Marci-
na Pałasza. Tym razem słów kilka o jego twór-
czości skierowanej do nieco młodszej publiki. 
„Wszystko zaczyna się od marzeń” to zbiór 
opowiadań o przygodach prawie ośmioletniej 
Asi i jej o rok starszego przyjaciela Maćka. Jak 
wiadomo, razem zawsze raźniej, a najbardziej 
niezwykłe przygody stają się jeszcze bardziej 
ekscytujące, kiedy można przeżywać je z przy-
jacielem. Przygody dzieci raczej nie należą do 
tych, które mogą zdarzyć się nam na co dzień 
– nie każdemu udaje się spotkać Diabła Le-

śne Oczko i uczestniczyć w serii magicznych 
zdarzeń. Historie jednak poruszają ważne te-
maty – walka z własnym strachem dla każde-
go z nas oznacza konieczność zmierzenia się 
z czymś innym. Warto zastanowić się nad tym, 
czego się boimy i czy czasem strach nie ma 
jedynie wielkich oczu (opowiadanie „Drzwi, 
których nie ma”). 

Według mnie najbardziej poruszająca jest 
jednak historia ostatnia – „Amarylis”. Babcia 
podarowała na urodziny Asi dość nietypowy 
prezent – cebulkę kwiatu. A ten rośnie tylko 
wtedy, gdy opiekuje się nim ktoś szczegól-
ny. „Amarylis” to opowiadanie o odwadze 
i dziecięcej sile, o której my, dorośli, często 
zapominamy. W klasie Asi pojawia się nie-
pełnosprawna dziewczynka, poruszająca się 
na wózku. Karolina, klasowa „gwiazda”, robi 
wszystko, by utrudnić nowej koleżance inte-
grację w klasie. Karolinie łatwo udaje się zma-
nipulować część kolegów, a przy biernej po-
stawie reszty wynik tej dziecięcej konfrontacji 
wydaje się przesądzony… Czy Asia odważy się 
sprzeciwić klasowemu liderowi? Polecamy 
zajrzeć do książki! 

Warto rozmawiać z dziećmi o odwadze, o kon-
sekwencjach zaniechania i o trudnościach wy-
nikających z odpowiedzialnego działania. Nie 
zawsze łatwo jest wyrazić sprzeciw. Ale należy 
pamiętać, że przezwyciężanie własnego lęku 
może przynieść wiele dobra, nie tylko nam. 

Tym razem jednak minus dla Marcina Pała-
sza za powielanie w książce damsko-męskich 
stereotypów. Bo mimo że historie są ciekawe 
i barwnie napisane, to Asia zawsze jest tą 
strachliwą, nieporadną dziewczynką, a Ma-
ciek rycerskim i mądrym chłopcem. Ponieważ 
na co dzień żyję pod jednym dachem z pięcio-
ma chłopakami, szczególną wagę przywiązuję 
do walki ze stereotypami. Nasiąkamy nimi od 
dziecka i potem bardzo trudno jest nam się 
ich pozbyć. Stanowczo sprzeciwiam się utrwa-
laniu takiego sposobu postrzegania świata. 
Dlatego czasami w trakcie głośnej lektury 
zdarzało mi się trochę modyfi kować czytany 
tekst . Potraktujmy obecne w książce 
uprzedzenia z należytym dystansem. 

Anna Pliszki-Fila,
mama Marka, Gerarda, Wiktora i Oskara
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Monika & Iwona

Facebookowa grupa „Wakacje w Belgii” zrodziła się z miłości do natury 
i obcowania z nią. 

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy dwiema przyjaciółkami, które 
lubią spotkać się razem w drodze. Chcia-
łybyśmy dzielić się z Wami informacjami 
praktycznymi o szlakach i wędrówkach, 
które odbywamy. Pragniemy inspirować 
Was do aktywnego wypoczynku oraz 
zachęcać do dzielenia się relacjami 
z wycieczek po Belgii.

NASZE WYDARZENIA

Serdecznie zapraszamy do uczestni  ctwa 
w organizowanych przez nas wydarze-
niach np. takich jak: joga w Ardenach, 
citytrip po miastach Belgii, spływy 
kajakowe, wycieczki piesze i wiele 
innych. Szczegóły znajdziecie na naszym 
Facebooku.

ODPOWIEDZIALNA TURYSTYKA

Poprzez tę grupę chciałybyśmy również 

promować świadomą i odpowiedzialną 
turystykę, której celem jest dbanie o śro-
dowisko i ochrona jego zasobów natu-
ralnych, kształtowanie nowych postaw 
i zachowań wśród turystów, a także 
wspieranie lokalnej społeczności i dzia-
łalności gospodarczej.

DOŁĄCZ DO NAS!

Celem naszej grupy jest również promo-
wanie ciekawych inicjatyw, ludzi z pasją, 
przewodników turystycznych, trenerów 
itp. oraz umożliwienie im dotarcia do 
grona osób zainteresowanych. Jeśli więc 
chciałbyś wnieść coś interesującego w 
działanie naszej grupy, zachęcamy do 
kontaktu!

Zaglądajcie do nas po garść inspiracji, 
korzystajcie ze zorganizowanych wypa-
dów i cieszcie się odkrywaniem niepo-
wtarzalnych zakątków!

zeskanuj kod QR, by przejść 
bezpośrednio na grupę.

www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

Zapraszamy do nowej grupy na facebook’u

via Ferrata, Beez Château d’Evrehailles, Yvoir
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Tym, którzy zostali na wakacje 
w Brukseli, polecamy odkrycie 
swojej najbliższej okolicy. Możecie 

wybierać jeden z odcinków Zielonej 
Promenady (La Promenade Verte), 
która obejmuje obrzeża całej Brukseli.
Zielony szlak dookoła Brukseli podzie-
lony jest na siedem sekcji:

• Forêt de Soignes et le sud d’Uccle

• La vallée de la Woluwe

• Entre Senne et Woluwe

• Le plateau du Heyzel, les parcs royaux

• Vallée du Molenbeek

• Pajottenland

• Entre Vogelzangbeek et Geleytsbeek  

Odcinki o długości od 5 do 12 km 
obejmują różne krajobrazy (miejskie, 
wiejskie, przemysłowe itp.), pokazując 
jednocześnie wiele zieleni, w którą obfi-
tuje Bruksela. Oznaczenia na miejscu 
pozwalają na uzyskanie niezbędnych 
informacji o trasie, którą pokonujemy. 

Polecamy skorzystanie z mapy geo-
lokalizacyjnej, pozwalającej odkryć 
szczegółową trasę zielonej promenady 
za pomocą smartfona.

Spędzamy wakacje w Belgii
ZIELONA PROMENADA W BRUKSELI

LES HAUTE FAGNES - JAK AFRYKAŃSKA SAWANNA
Les Haute Fagnes odkryłam jesienią. 
Zaskoczył mnie wtedy rozległy krajobraz 
pokryty żółtymi trawami i poprzecinany 
gdzieniegdzie zeschłymi drzewami – niczym 
na afrykańskiej sawannie. 

Les Hautes Fagnes oznacza w luźnym tłu-
maczeniu wysokie bagna. To największy 
park przyrody usytuowany we wscho

dniej części Belgii, w prowincji Liège oraz 
częściowo na przyległym do niej obszarze 
Niemiec. 
Teren parku to ogromny płaskowyż obej-
mujący 4500 ha bagnistych, torfowych 
i zalesionych terenów. Jest to jednocześnie 
najwyżej położony obszar w Belgii, wraz 
z najwyższym punktem Signal de Botragne 
(694 m n.p.m.), gdzie zimą można pojeździć 
na nartach, a latem udać się na spacer.
Na terenie parku wyznaczonych jest ponad 
25 km tras pieszych o różnej długości – 
od 1,8 km aż do 19 km, które oczywiście 
można ze sobą łączyć.
Mimo wielu parkingów, latem trudno zna-
leźć tam miejsce, dlatego polecamy wybrać 
się w godzinach porannych. Na parkingu 
Signal de Botragne znajduje się informacja 
turystyczna, gdzie można zakupić mapę. 
Istnieje również aplikacja mobilna i strona 
internetowa do planowania tras, do któ-
rych link znajdziecie obok zdjęcia w postaci 
kodów QR. 

Teren parku podzielony jest na sekcje B, 
C i D oraz tereny leśne; tereny te ozna-
czone są na mapach w celu łatwiejszej 
identyfikacji. Przebywanie na terenie 
sekcji D jest zabronione. Na teren sekcji 
C można wejść tylko z certyfikowanym 
przewodnikiem, natomiast na tere-
nie B możemy poruszać się jedynie po 
wyznaczonych ścieżkach – pieszych i  
rowerowych. Z psem można spacero-
wać na terenach leśnych, ale musi on 
być prowadzony na smyczy. 

Dobrze jest zwrócić również uwagę na 

czerwone chorągiewki, które informują 
o zakazie wstępu na daną ścieżkę, czę-
sto ze względu na ryzyko pożaru. Należy 
pamiętać, iż na terenie parku znajdują 
się pokłady starego torfu, które w razie 
pożaru są bardzo trudne do ugaszenia. 
Zresztą ogień mógłby spowodować 
wiele innych szkód dla bioróżnoroności 
tego miejsca. Dlatego też na wszystkich 
ścieżkach wprowadzono zakaz palenia 
papierosów, rozpalania ognisk, biwa-
kowania oraz poruszania się pojazdami 
silnikowymi, aby to zrekompensować, 
wyznaczone są trasy rowerowe.

Parc du Scheutbos, Molenbeek

Parc Naturel Hautes Fagnes

Android

iOs

web
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Statystycznie kupujemy zbyt wiele żywności i niestety dużo z niej ląduje 
w koszu, bo nie nadaje się już do spożycia. Dawniej w każdym domu 
znajdowała się chłodna piwnica lub ciemna spiżarnia, gdzie w odpowiednich 
warunkach przechowywano jedzenie przez dłuższy czas. Obecnie o takim 
pomieszczeniu większość z nas może jedynie pomarzyć, ale istnieje kilka 
sposobów na zachowanie walorów i wartości zakupionego jedzenia.

swajalności. Jest więc jednym z najlepszych 
sposobów przechowywania pod względem 
zachowania wartości odżywczych.

Pasteryzować możemy w garnku z wodą lub 
na sucho w piekarniku. Niezakręcone słoiki, 
jeśli są wypełnione gorącymi produktami, 
wkładamy do nagrzanego piekarnika, a je-
śli zimnymi – do chłodnego. Nagrzewamy 
je do momentu zagotowania się produktu, 
a po około 15 min szczelnie zakręcamy.

 

•  Pomidory i ogórki nie lubią lodówki –
szybciej się tam psują i tracą swój smak. 
Najlepiej ustawić je w plecionym koszy-
ku w zacienionym miejscu.

• Cebulę i czosnek można przechowywać
w formie plecionych warkoczy, co zrobi 
z nich dodatkowo kuchenną dekorację.

• Owoce egzotyczne, takie jak melon, ana-
nas czy arbuz, wcale nie potrzebują 
lodówki – wystarczy im suche i ciepłe 
miejsce. Pozostawiony w lodówce arbuz 
traci np. antyoksydanty, czyli cenne dla 
naszego organizmu przeciwutleniacze.

• Wędliny kupujemy najczęściej w folii lub
papierze, jednak tylko pergamin zapew-
ni im świeżość, dlatego najlepiej prze-
kładać je do pojemników, ale uwaga – 
każdy rodzaj kiełbasy do innego.

• Jajka to produkty o długim okresie przy-
datności; trzeba tylko pamiętać, aby je 
myć dopiero bezpośrednio przed użyciem.

• Pieczywo kupujemy przeważnie w folii, 
ale najlepiej przełożyć chleb do lnianego 
woreczka lub drewnianego pojemnika 
zapewniającego wentylację. Ostatecz-
nie możemy zostawić go w plas� kowym 
worku, ale należy zrobić w nim kilka 
dziurek, aby w nim nie spleśniał.

Agnieszka Strzałka

To najłatwiejszy i najszybszy sposób prze-
dłużania świeżości. Mrozić możemy wiele 
produktów – od pokrojonych na kawałki 
owoców i warzyw po świeżo zakupiony 
chleb. Po wyjęciu nikt się nie zorientuje, 
że pieczywo znajdowało się w zamrażalni-
ku – pozostanie świeże jak z piekarni. Wy-
starczy wyjąć je wieczorem przed pójściem 
spać. Do zamrażarki z powodzeniem można 
też włożyć surowe mięso prosto ze sklepu 
i ryby (wypatroszone i bez łusek), pierogi, 
ciasto francuskie, knedle czy ciasta (np. ma-
kowiec czy sernik). Podstawą jest wybiera-
nie wyłącznie świeżych produktów. Najle-
piej podzielić je na mniejsze porcje – takie 
do jednorazowego wyciągnięcia. 

Choć można kupić specjalne jednorazowe 
woreczki do mrożenia z załączonymi opa-
skami do wiązania, to sprawdzą się także 
pojemniki wielorazowego użytku. Pamię-
tajmy jednak, że nie wszystkie pojemniki 
po lodach czy innych produktach nadają 
się do ponownego użycia i zamrożenia 
– muszą mieć wybity znaczek kieliszka 
i widelca, który oznacza, że nadają się do 
kontaktu z żywnością. Dodatkowo na pojem-
nikach do mrożenia musi być zamieszczony 
znak śnieżynki.

Kiszenie, czyli fermentacja, to proces po-
pularny w krajach Europy Wschodniej. Ki-
sić możemy nie tylko ogórki, kapustę czy 
pomidory, ale też buraki, kalafi or, paprykę, 
cukinię, kabaczki, marchew, białą rzodkiew, 
cebulę czy czosnek. Jeśli zaś chodzi o owo-
ce, nadają się jabłka, śliwki, gruszki, wino-
grona i cytryny. 

W przeszłości kiszone ogórki czy kapusta 
były przechowywane w głębokich stud-
niach i glinianych garnkach. Teraz bez pro-
blemu możemy kupić duże słoje i beczki do 
kiszenia, a do przechowywania wystarczy 

piwnica. Zakiszone produkty, odpowiednio 
przechowywane w ciemnym i chłodnym 
miejscu, są przydatne do spożycia przez 
długie miesiące, a dodatkowo zawierają 
odżywcze składniki potrzebne naszemu or-
ganizmowi w czasie zachorowań na grypę 
– działają więc jak antybiotyk.

Kiszonki dostarczają sporo witamin z grupy 
B, które pomagają regulować metabolizm 
i ułatwiają trawienie białek, tłuszczów i wę-
glowodanów, wygładzają skórę, wzmacnia-
ją włosy i paznokcie oraz zwiększają przy-
swajalność żelaza, chroniąc przed anemią. 
Są również dość dobrym źródłem witamin 
C, A, E, K oraz magnezu, wapnia, fosforu 
i potasu. Jednak, wbrew powszechnej opi-
nii, nie mają więcej witaminy C niż świeże 
owoce i warzywa. Zawierają sporo błonni-
ka, który daje uczucie sytości, co sprzyja 
zachowaniu prawidłowej wagi. W czasie 
fermentacji warzywa i owoce tracą kalorie 
na skutek spadku zawartości cukru i zwięk-
szenia ilości wody.

Proces pasteryzacji to nie tylko gotowa-
nie dżemów i kompotów. Pasteryzować 
możemy także zbyt dużą ilość zupy, mię-
so z sosem lub bigos. Podstawą są czyste 
i wyparzone słoiki. Nie zawsze produkty 
musimy długo gotować; możemy bardzo 
gorące danie przełożyć do słoika, szczel-
nie zakręcić i odwrócić do góry dnem na 
około 20 min, tak aby wieczko się zassało. 
Gotowe dania można przechowywać do 
około tygodnia w chłodnym miejscu, zaś 
przegotowane przetwory bezpiecznie po-
stoją nawet kilka miesięcy.

Głównym celem pasteryzacji jest zniszcze-
nie drobnoustrojów i naturalnych enzymów, 
które pozostawione np. w kompocie prowa-
dziłyby do naturalnego procesu psucia. Pa-
steryzacja nie wpływa na smak produktów 
ani na zawartą w nich ilość witamin i mine-
rałów. Co więcej, podnosi poziom ich przy-



GAZETKA   57

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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Hipoteka – jak skutecznie zabezpieczyć 
wierzytelność przed przedawnieniem
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Biura podróży, aby minimalizować straty i uchronić się przed zwro-
tem pieniędzy za nierealizowaną imprezę turystyczną, zaczęły ma-
sowo proponować klientom inne wycieczki lub vouchery do wyko-
rzystania w konkretnym czasie; podobne propozycje składały linie 
lotnicze. Jak nietrudno się domyślić, w niepewnej sytuacji klienci 
raczej wolą zwrot zaliczek i bezkosztowe odstąpienie od umowy, 
z kolei biura podróży i przewoźnicy chcą uniknąć utraty płynności 
fi nansowej na skutek takich masowych wypłat.

Co ważne, obecnie na gruncie prawa polskiego, po wejściu w ży-
cie przepisów związanych z epidemią, odstąpienie od umowy 
zawartej z organizatorem wycieczki dochodzi do skutku dopiero 
po 180 dniach od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy (art. 15k ustawy o COVID-19). Przed wejściem w życie 
tych przepisów termin ten wynosił 14 dni. Ustawodawca wydłużył 
ten termin m.in. po to, aby dać fi rmom turystycznym więcej czasu 
na wypłacanie klientom pieniędzy.

Linie lotnicze i touroperatorzy zaczęli zachęcać swoich klientów do 
skorzystania z innych wycieczek lub voucherów, często nie przed-
stawiając alternatywy w postaci zwrotu wpłaconych środków i na-
ciskając na proponowane przez siebie rozwiązania.

W kwietniu br. 12 krajów – Polska, Belgia, Bułgaria, Cypr, Cze-
chy, Grecja, Francja, Irlandia, Łotwa, Malta, Holandia i Portu-
galia – zwróciło się w liście z apelem do Komisji Europejskiej 
o uregulowanie kwestii voucherów lotniczych, które linie 
lotnicze przyznają w związku z anulowaniem lotów. Kraje te ape-
lowały, by linie mogły decydować tymczasowo o środkach, za 
pomocą których zwracają pasażerom koszty odwołanych lotów. 
Zaproponowały też, aby KE zmieniła przepisy w tym zakresie. Ko-
misja Europejska nie przychyliła się jednak do proponowanych 
rozwiązań. W wydanych rekomendacjach dla branży przewozowej 
i turystycznej KE stanęła na stanowisku, że w związku z pandemią 
nie zostaną zawieszone prawa pasażerów. Komisja odwołała się do 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004, które przewidują, że 
w przypadku odwołania lotu, bez względu na przyczynę, linia 
lotnicza powinna w ciągu 7 dni zwrócić pasażerowi na jego 
żądanie pieniądze. 

KE od wybuchnięcia pandemii konsekwentnie stoi na stanowisku, 
że bez względu na ekonomiczne następstwa prawo klientów do 
odzyskania pieniędzy za niezrealizowane usługi zasługuje na peł-
ną ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami. – Linie lotnicze 
mogą wydawać vouchery za odwołany lot tylko wtedy, gdy pasa-
żer wyrazi na to zgodę. Jeśli nie, kwota za bilet musi zostać zwró-
cona – podkreśliła na początku kwietnia br. europejska komisarz 
ds. transportu Adina Valean.

Aby zapobiec nieporozumieniom w związku z voucherami między 
przewoźnikami i ich klientami, KE przygotowała listę rekomendacji 
obejmujących minimalne warunki, które powinny spełniać vouchery 
oferowane w związku z rejsami odwoływanymi po 1 marca br. z po-
wodu pandemii:

• vouchery powinny być ważne co najmniej przez 12 mies.,
a w razie ich niewykorzystania do tego czasu przewoź-
nik powinien w ciągu 14 dni automatycznie zwrócić 
całą lub niezużytą część kwoty, na którą opiewały. Jeśli 
ważność danego vouchera jest dłuższa niż 12 mies., klient 
powinien mieć prawo do zażądania zwrotu kwoty, na którą 
go wystawiono, po upływie 12 mies. lub w dowolnym póź-
niejszym momencie;

• pasażerowie powinni mieć możliwość wykorzystania vouchera 
do opłacenia wszystkich nowych rezerwacji dokonanych 
w okresie jego ważności, nawet jeśli sama płatność lub wy-
konanie przewozu są przewidziane już po upływie rezerwacji;

• posiadacze voucherów powinni mieć możliwość opłacenia 
za ich pomocą dowolnego biletu na połączenia oferowane 
przez linię lotniczą. Jednak zarazem przewoźnicy powinni 

zagwarantować prawo do wymiany vouchera na prze-
lot na tej samej trasie i w tej samej klasie serwisowej, 
w której był wystawiony bilet na rejsy anulowane z po-
wodu pandemii bez względu na aktualne ceny czy do-
stępność taryf (klas rezerwacyjnych);

• jeśli pierwotny bilet był zarezerwowany przez pośrednika,
pasażer powinien uzyskać możliwość wykorzystania vou-
chera w ten sam sposób. Linie lotnicze powinny w takim 
wypadku także poinformować danego agenta o możliwo-
ści skorzystania przez pasażera z vouchera zamiast refun-
dowania biletu;

• vouchery powinny dawać możliwość wykorzystania ich
na rezerwację przelotu także dla innych osób, a nie tyl-
ko pasażera, na którego nazwisko został wystawiony 
bilet na rejsy anulowane z powodu pandemii;

• aby zwiększyć atrakcyjność swojej oferty, linie lotnicze po-
winny rozważyć możliwość powiększenia kwoty, na którą 
będzie wystawiony voucher, w stosunku do ceny uiszczonej 
za oryginalny bilet.

Powyższe zalecenia dotyczą również biletów wystawionych przez 
innych przewoźników (kolejowych, autobusowych, promowych 
itp.) oraz anulowanych pakietów turystycznych lub innych usług 
oferowanych przez touroperatorów.

Przedstawione przez KE rekomendacje, mimo że nie mają wią-
żącego charakteru, tworzą rozsądne standardy dla procesu wy-
stawiania voucherów i mogą przyczynić się do pożądanego przez 
branżę wzrostu ich akceptacji wśród klientów. Zalecenia KE nie 
zawieszają jednak ani nie zmieniają dotychczas obowiązującego 
prawa, które nadal obliguje linie lotnicze do refundowania nie-
wykorzystanych biletów w gotówce w razie zgłoszenia takiego 
żądania przez pasażerów. 

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
• ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powią-

zanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361),
• ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-

zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374),

• www.uokik.gov.pl/faq_koronawirus_imprezy_turystyczne_
wycieczki.php#faq3884

• ww.pasazer.com/news/prawa

Jedną z najbardziej odczuwalnych konsekwencji epidemii 
jest zamknięcie granic i przestrzeni powietrznej. W zna-
czący sposób wpłynęło to na branżę turystyczną i lotni-
czą. Biura podróży odwoływały wycieczki lub zawieszały 
ich realizację, linie lotnicze zawieszały loty, uziemiały sa-
moloty i wysyłały pracowników na przymusowe urlopy.

58 GAZETKA



58 GAZETKA

PRAWO

Hipoteka – jak skutecznie zabezpieczyć 
wierzytelność przed przedawnieniem
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Biura podróży, aby minimalizować straty i uchronić się przed zwro-
tem pieniędzy za nierealizowaną imprezę turystyczną, zaczęły ma-
sowo proponować klientom inne wycieczki lub vouchery do wyko-
rzystania w konkretnym czasie; podobne propozycje składały linie 
lotnicze. Jak nietrudno się domyślić, w niepewnej sytuacji klienci 
raczej wolą zwrot zaliczek i bezkosztowe odstąpienie od umowy, 
z kolei biura podróży i przewoźnicy chcą uniknąć utraty płynności 
fi nansowej na skutek takich masowych wypłat.

Co ważne, obecnie na gruncie prawa polskiego, po wejściu w ży-
cie przepisów związanych z epidemią, odstąpienie od umowy 
zawartej z organizatorem wycieczki dochodzi do skutku dopiero 
po 180 dniach od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy (art. 15k ustawy o COVID-19). Przed wejściem w życie 
tych przepisów termin ten wynosił 14 dni. Ustawodawca wydłużył 
ten termin m.in. po to, aby dać fi rmom turystycznym więcej czasu 
na wypłacanie klientom pieniędzy.

Linie lotnicze i touroperatorzy zaczęli zachęcać swoich klientów do 
skorzystania z innych wycieczek lub voucherów, często nie przed-
stawiając alternatywy w postaci zwrotu wpłaconych środków i na-
ciskając na proponowane przez siebie rozwiązania.

W kwietniu br. 12 krajów – Polska, Belgia, Bułgaria, Cypr, Cze-
chy, Grecja, Francja, Irlandia, Łotwa, Malta, Holandia i Portu-
galia – zwróciło się w liście z apelem do Komisji Europejskiej 
o uregulowanie kwestii voucherów lotniczych, które linie 
lotnicze przyznają w związku z anulowaniem lotów. Kraje te ape-
lowały, by linie mogły decydować tymczasowo o środkach, za 
pomocą których zwracają pasażerom koszty odwołanych lotów. 
Zaproponowały też, aby KE zmieniła przepisy w tym zakresie. Ko-
misja Europejska nie przychyliła się jednak do proponowanych 
rozwiązań. W wydanych rekomendacjach dla branży przewozowej 
i turystycznej KE stanęła na stanowisku, że w związku z pandemią 
nie zostaną zawieszone prawa pasażerów. Komisja odwołała się do 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004, które przewidują, że 
w przypadku odwołania lotu, bez względu na przyczynę, linia 
lotnicza powinna w ciągu 7 dni zwrócić pasażerowi na jego 
żądanie pieniądze. 

KE od wybuchnięcia pandemii konsekwentnie stoi na stanowisku, 
że bez względu na ekonomiczne następstwa prawo klientów do 
odzyskania pieniędzy za niezrealizowane usługi zasługuje na peł-
ną ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami. – Linie lotnicze 
mogą wydawać vouchery za odwołany lot tylko wtedy, gdy pasa-
żer wyrazi na to zgodę. Jeśli nie, kwota za bilet musi zostać zwró-
cona – podkreśliła na początku kwietnia br. europejska komisarz 
ds. transportu Adina Valean.

Aby zapobiec nieporozumieniom w związku z voucherami między 
przewoźnikami i ich klientami, KE przygotowała listę rekomendacji 
obejmujących minimalne warunki, które powinny spełniać vouchery 
oferowane w związku z rejsami odwoływanymi po 1 marca br. z po-
wodu pandemii:

• vouchery powinny być ważne co najmniej przez 12 mies.,
a w razie ich niewykorzystania do tego czasu przewoź-
nik powinien w ciągu 14 dni automatycznie zwrócić 
całą lub niezużytą część kwoty, na którą opiewały. Jeśli 
ważność danego vouchera jest dłuższa niż 12 mies., klient 
powinien mieć prawo do zażądania zwrotu kwoty, na którą 
go wystawiono, po upływie 12 mies. lub w dowolnym póź-
niejszym momencie;

• pasażerowie powinni mieć możliwość wykorzystania vouchera 
do opłacenia wszystkich nowych rezerwacji dokonanych 
w okresie jego ważności, nawet jeśli sama płatność lub wy-
konanie przewozu są przewidziane już po upływie rezerwacji;

• posiadacze voucherów powinni mieć możliwość opłacenia 
za ich pomocą dowolnego biletu na połączenia oferowane 
przez linię lotniczą. Jednak zarazem przewoźnicy powinni 

zagwarantować prawo do wymiany vouchera na prze-
lot na tej samej trasie i w tej samej klasie serwisowej, 
w której był wystawiony bilet na rejsy anulowane z po-
wodu pandemii bez względu na aktualne ceny czy do-
stępność taryf (klas rezerwacyjnych);

• jeśli pierwotny bilet był zarezerwowany przez pośrednika,
pasażer powinien uzyskać możliwość wykorzystania vou-
chera w ten sam sposób. Linie lotnicze powinny w takim 
wypadku także poinformować danego agenta o możliwo-
ści skorzystania przez pasażera z vouchera zamiast refun-
dowania biletu;

• vouchery powinny dawać możliwość wykorzystania ich
na rezerwację przelotu także dla innych osób, a nie tyl-
ko pasażera, na którego nazwisko został wystawiony 
bilet na rejsy anulowane z powodu pandemii;

• aby zwiększyć atrakcyjność swojej oferty, linie lotnicze po-
winny rozważyć możliwość powiększenia kwoty, na którą 
będzie wystawiony voucher, w stosunku do ceny uiszczonej 
za oryginalny bilet.

Powyższe zalecenia dotyczą również biletów wystawionych przez 
innych przewoźników (kolejowych, autobusowych, promowych 
itp.) oraz anulowanych pakietów turystycznych lub innych usług 
oferowanych przez touroperatorów.

Przedstawione przez KE rekomendacje, mimo że nie mają wią-
żącego charakteru, tworzą rozsądne standardy dla procesu wy-
stawiania voucherów i mogą przyczynić się do pożądanego przez 
branżę wzrostu ich akceptacji wśród klientów. Zalecenia KE nie 
zawieszają jednak ani nie zmieniają dotychczas obowiązującego 
prawa, które nadal obliguje linie lotnicze do refundowania nie-
wykorzystanych biletów w gotówce w razie zgłoszenia takiego 
żądania przez pasażerów. 

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
• ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powią-

zanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361),
• ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-

zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374),

• www.uokik.gov.pl/faq_koronawirus_imprezy_turystyczne_
wycieczki.php#faq3884

• ww.pasazer.com/news/prawa

Jedną z najbardziej odczuwalnych konsekwencji epidemii 
jest zamknięcie granic i przestrzeni powietrznej. W zna-
czący sposób wpłynęło to na branżę turystyczną i lotni-
czą. Biura podróży odwoływały wycieczki lub zawieszały 
ich realizację, linie lotnicze zawieszały loty, uziemiały sa-
moloty i wysyłały pracowników na przymusowe urlopy.
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W marcu tego roku, zanim rozwinęła się 
pandemia, Izabela Tomiczek-Pitlok przyje-
chała po raz pierwszy do Belgii, by poznać 
się z Polkami w Antwerpii i Brukseli. Pod-
czas spotkania z okazji Dnia Kobiet przybli-
żyła ideę „Kobiecego Challenge’u”. 

Towarzyszące jej brafitterki Barbara Ceska-
-Szatkowska i Paulina Pasternak opowie-
działy o profesjonalnym doborze biustono-
sza do kształtu i wielkości biustu oraz o jego 
wpływie na profilaktykę zdrowych piersi.

Jak mówi autorka projektu, podczas spo-
tkań poznaje wiele utalentowanych kobiet 
i odkrywa prawdziwe „diamenty”. Jednym 
z nich jest Irina Makara – polskojęzyczna 
Ukrainka mieszkająca od kilkunastu lat 
w Antwerpii. Jest samotną mamą, walczącą 
o swoje marzenia na emigracji. 

Poza pracą na etacie zajmuje się wykony-
waniem ręcznie robionych świec o niepo-
wtarzalnych wzorach, kolorach i kształtach. 
W ich tworzenie wkłada całe serce. Nie-
ustannie szuka nowych wzorów, inspiracji 
i marzy, by pasja stała się pracą. 

Bardzo chciałaby otworzyć własny sklep ze 
świecami na różne okazje, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. Zależy jej, by ręcz-

Jakiś czas temu pisaliśmy o inicjatywie „Kobiecy Challenge”, 
stworzonej przez Izabelę Tomiczek-Pitlok – Polkę mieszkającą 
we Frankfurcie nad Menem. A ponieważ projekt się rozwija, 
a my wspieramy kobiece inicjatywy, spieszymy wam donieść, 
co słychać w „Kobiecym Challenge’u”.

Stworzony przez kobiety dla kobiet, by wspierać i motywować 
do rozwoju Polki mieszkające w różnych zakątkach świata – tak 
jednym zdaniem można opisać projekt „Kobiecy Challenge”. Jego 
założycielka organizuje spotkania w kobiecym gronie służące bu-
dowaniu relacji oraz warsztaty rozwojowe z udziałem ekspertów. 

Sama mieszkając od 7 lat na emigracji, doskonale zna problemy, 
z jakimi borykają się Polki. Dlatego postanowiła stwo-
rzyć projekt, który je zjednoczy i sprawi, że będą 
dla siebie wsparciem w trudnych chwilach oraz 
inspiracją do rozwoju.

nie robione świeczki były dekoracją two-
rzącą we wnętrzu wyjątkowy klimat ciepła 
i przytulności.

Wchodząc na profil Irina Makara na Face-
booku można zobaczyć niesamowite owoce 
jej pracy.

Koronawirus zatrzymał planowane na 
wiosnę warsztaty dla Polek, ale „Kobiecy 
Challenge” powoli wraca do organizowania 
spotkań. Plan na najbliższą przyszłość to 
tworzenie Kręgów Kobiecej Mocy w róż-
nych krajach Europy. Pierwszy działa już na 
terenie Frankfurtu nad Menem. Bezpłatne 
spotkania mają służyć budowaniu relacji na 
gruncie prywatnym i zawodowym. Okazuje 
się bowiem, że często mieszkamy tuż obok 
siebie, ale się nie znamy, bo brakuje okazji 
do spotkań w kobiecym gronie.

W okresie letnim planowane są również 
Pikniki Kobiecej Mocy na świeżym powie-
trzu. Pierwsze dwa odbyły się już w Essen 
i Hamburgu. Cieszyły się dużym zaintereso-
waniem wśród Polek, które bardzo często 
szukają wsparcia i przyjaźni na emigracji. 

Już 22 sierpnia Izabela Tomiczek-Pitlok po-
nownie zawita do Antwerpii, by spotkać się 
z mieszkającymi tu Polkami. Chce zapytać 
je o to, czego brakuje im na emigracji, in-
spirować do rozwoju i lepiej poznać. Szcze-
gółowe informacje na temat spotkania na 
stronie www.kobiecychallenge.com.

Polki z całego świata, które poznały ideę 
„Kobiecego Challenge’u”, na co dzień budu-
ją relacje również w facebookowej grupie 
„Kobiecy Challenge Świat Kobiecej Mocy”. 
Tutaj granice nie mają znaczenia. Można ła-
two dzielić się doświadczeniami i wspierać. 

To grupa zarówno dla kobiet, które chcą 
od życia czegoś więcej i walczą o swoje 
marzenia, jak i dla tych, którym już udało 
się osiągnąć cele i mogą być motywacją 
dla innych.

Więcej informacji na temat projektu na 
stronie www.kobiecychallenge.com i na 
fanpage’u na Facebooku.

Fot. Andy Sikora

Fot. Sidorowski Photography
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Podczas nauczania zdalnego nasi uczniowie podejmowali się wielu wyzwań, ujaw-
niając niesamowitą kreatywność i talenty. Jedną z okazji był szkolny konkurs po-
legający na „ożywieniu” obrazu. Jury nie miało łatwego zadania. Otrzymaliśmy aż 
46 prac, a ich jakość i pomysłowość twórców przeszły nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Dziękujemy za czas, który uczestnicy poświęcili na stworzenie tak niezwykłych 
dzieł. Mamy nadzieję, że była to dla wszystkich świetna zabawa, a przy okazji po-
wstały cudowne pamiątki do rodzinnego albumu!

Po długich obradach jury przyznało nagrody następującym osobom:
I MIEJSCE: EX AEQUO ISABELLA KAROLCZUK / „Portret damy” Rogier van der Weyden
                                         oraz OTYLIA WYSZYŃSKA / „Rosie the Riveter” Arthur Sarnoff 

II MIEJSCE:  PATRYCJA JANUCIK / „Portret Marianny Chmary” autor nieznany
III MIEJSCE: MAYA CHRONOWSKA / „Dziewczynka z królikiem” Anton Romako
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Isabella Karolczuk / „Portret damy”

Otylia Wyszyńska / „Rosie the Riveter”

Patrycja Janucik / „Portret Marianny Chmary”

Maya Chronowska / „Dziewczynka z królikiem”

W równie emocjonującym głosowaniu publiczności nagrodzeni zostali: 
I MIEJSCE:    NICOLE NAZARUK / „Czytająca dziewczyna” Barbara Jaśkiewicz
II MIEJSCE:   ŁUCJA MORAWSKA / „Głowa młodej dziewczyny” William-Adolphe

              Bouguereau
III MIEJSCE: EX AEQUO GABRIEL PERY / „Ni vu ni connu” Laure Gragez 
                        oraz ISABELLA KAROLCZUK / „Portret damy”

Nicole Nazaruk / „Czytająca dziewczyna”

Gabriel Pery / „Ni vu ni connu”

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

z siedzibą przy PWK
www.pmk.orpeg.pl

Łucja Morawska / „Głowa młodej dziewczyny”

Wyróżnienia jury:
 GABRIELA BUŁATEWICZ / „Dama
      w białej sukni” Olga Boznańska
 KAROLINA KMIECIK / „Tancerka” 
      Auguste Renoir
 NELIA MEYERS / „Dziewczyna z perłą”
      Johannes Vermeer
 ŁUKASZ ROSZKOWSKI / „Portret Ada-
     ma Mickiewicza na Judahu skale” Wa-
     lenty Wańkowicz
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Aby jednak praca była efektywna, trze-
ba zapewnić sobie odpowiednie warunki 
do jej wykonywania. Mowa tu nie tylko 
o sprzęcie czy narzędziach, ale i o prze-
strzeni. Prawidłowo urządzone w domu 
biuro czy gabinet pozwoli nam w sposób 
wygodny i efektywny wykonywać obo-
wiązki zawodowe. Jeżeli właśnie rozwa-
żasz urządzenie domowego biura, ten 
artykuł jest dla ciebie. 

Osobom, które wykonują swoją pracę 
z domu, potrzebne jest przede wszyst-
kim spokojne miejsce – najlepiej odręb-
ne pomieszczenie. Oczywiście nie zawsze 
istnieje taka możliwość; wtedy warto wy-
gospodarować taki kąt w innym pokoju – 
w salonie lub sypialni. Dobrze jest w jakiś 
sposób odgrodzić go od pozostałej prze-
strzeni, np. gdy aranżujemy takie miejsce 
w sypialni – oddzielamy je kotarą, ażuro-
wym regałem lub płytą, a nawet ścianką 
działową (jeśli to możliwe).

Przyjazna przestrzeń domowego 
biura a wyposażenie
Domowe biuro powinno być przede 
wszystkim wygodne i przyjazne. Jeśli pra-
cujemy przy biurku po kilka godzin dzien-
nie, to musimy mieć zapewnione kom-
fortowe warunki z zachowaniem zasad 
ergonomii. 

Era home office
a wystrój mieszkania 

czyli jak odpowiednio zaaranżować domowe biuro

Dobór mebli zależy oczywiście od funk-
cji domowego gabinetu. Jeśli pracujemy 
w nim jedynie przy komputerze, podsta-
wę stanowi oczywiście biurko z ergono-
micznym fotelem. Przechowywanie do-
kumentów? Najlepszy będzie regał, który 
pomoże wszystko uporządkować, ewen-
tualnie obszerna szafa z wieloma półkami. 
Czasami gabinet służy też do przyjmowa-
nia gości lub klientów. Wtedy dobrze jest 
znaleźć w nim miejsce na niedużą sofę ze 
stolikiem kawowym – ten komplet będzie 
stanowił strefę poczekalni. Rzecz jasna 
trzeba też zaplanować dodatkowe miej-
sce siedzące dla gościa przy biurku.

Pomyśl o oświetleniu
Zadbajmy także o światło. Dobrze, by był 
tam dostęp do światła naturalnego. Biur-
ko najlepiej ustawić na wprost okna, gdyż 
rozproszone światło dzienne oraz przy-
jemny widok za oknem najbardziej sprzy-
jają pracy intelektualnej. W przypadku 
gdy nie mamy takiej możliwości, posta-

Najwygodniejszym 
rozwiązaniem jest 
klasyczne szerokie 
biurko z wygodnym 
i dostosowanym do 
potrzeb siedziskiem. 
Ale jeśli nie możemy 
sobie na to pozwolić, 
warto jak najlepiej wykorzystać dostępne 
miejsce. Godne polecenia jest chociażby 
biurko narożne, a także w formie składa-
nego blatu (w salonie czy nawet kuch-
ni). A jakie są idealne rozmiary biurka? 
To zależy od tego, kto przy nim pracuje. 
Przyjmuje się, że optymalne wymiary 
biurka to około 120–160 cm długości oraz  
70–80 cm szerokości, natomiast najlep-
sza wysokość biurka to około 75 cm. Jeśli 
jesteś osobą o wyższym wzroście, możesz 
wybrać mebel o wysokości około 85 cm.

Jeśli urządzamy gabinet w pełnym zna-
czeniu tego słowa, biurko nadal powin-
no stanowić centralny element aranżacji, 
ale jednocześnie nie może przytłaczać 
wnętrza. Do tego oczywiście należy do-
dać meble pomocnicze, takie jak mała 
sofa, stolik kawowy, regał na książki, ko-
mody, półki na dokumenty i akcesoria. 
Jeśli biurko jest dekoracyjne i stylowe, 
inne meble nie powinny stanowić dla 
niego konkurencji, tak by wciąż wyróż-
niało się w wystroju.

Obecna sytuacja na świecie to dla wszystkich nowość. 
Zmianom uległo wiele codziennych aspektów naszego 
życia – kontakty z bliskimi, zakupy, odpoczynek, praca. 
No właśnie – praca. W niektórych przypadkach praco-
dawcy dostosowali siedziby firm do nowych obostrzeń 
związanych z pandemią. Inni zdecydowali się na pracę 
zdalną. Także tzw. wolni strzelcy często wykonują teraz 
swoje obowiązki służbowe z domu. Mówi się, że home 
office zostanie z nami na dłużej – nie tylko ze względu 
na epidemię, ale również dlatego, że wielu pracodaw-
ców i pracowników widzi korzyści z tego rozwiązania.
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rajmy się ulokować blat bokiem do danej 
strony okna. W nie tak odległej przeszło-
ści, kiedy ludzie używali wyłącznie kartek 
papieru i długopisów, przy ustawieniu 
biurka w gabinecie liczył się również kąt 
padania światła dziennego: ze strony le-
wej – dla osób praworęcznych, a ze stro-
ny prawej – dla leworęcznych. Dziś więk-
szość prac pisemnych wykonujemy na 
komputerze, stąd i rola światła dziennego 
w ustawieniu biurka pozostaje aktualna 
raczej jedynie dla młodzieży szkolnej.

Istotne jest również rozplanowanie 
sztucznego oświetlenia. Tak samo ważna 
jest lampa sufitowa, jak i ta na biurko – 
będzie potrzebna przy ponurej pogodzie 
lub podczas wieczornej pracy. Światło 
powinno być „rozłożone” równomiernie. 
Pamiętajmy też o tym, że wbrew pozorom 
dobrze pracuje się przy chłodnym oświe-
tleniu, ale pomimo tego jako przyjemniej-
sze odbieramy ciepłe. Dlatego warto za-
pewnić zmianę regulacji światła.

Kolorystyka w biurze
Przy wyborze barw do domowego biura 
lub gabinetu nie można zapominać o na-
turalnym oświetleniu pomieszczenia. 
Kolor ścian i wyposażenia powinien po-
niekąd współgrać z oświetleniem – wza-
jemnie się uzupełniać, a nie walczyć ze 
sobą. Zanim spersonalizujemy swoje wy-
bory, musimy określić odcienie, spośród 
których warto będzie wybierać.

Przede wszystkim musimy zdecydować, jaki 
kontrast będzie dla nas najodpowiedniej-
szy. W pracowni artystycznej można śmia-
ło pozwolić sobie na bijące w oczy, ener-
getyzujące kontrasty: jeśli pomieszczenie 
zbiera sporą ilość promieni słonecznych, 

bli. Musimy także zapewnić odpowiednią 
liczbę gniazd zasilających i gniazd LAN 
(internet przewodowy) we właściwym 
miejscu (może to także oznaczać monto-
wanie gniazd w podłodze!).

Wszystkie przedmioty powinny mieć 
swoje miejsce. Stąd warto mieć w pobli-
żu biurka szuflady, półki, a nawet tablicę 
magnetyczną (czy kawałek ściany poma-
lowany farbą tablicowo-magnetyczną), 
na której będziemy przechowywać naj-
ważniejsze informacje i zadania do zro-
bienia (w tym równie pomocne są wszel-
kiego rodzaju organizery).

Biuro w domu jest miejscem równie waż-
nym co inne pomieszczenia. Wyraźnie od-
dzielona przestrzeń do pracy spowoduje, 
że spokojnie będziemy w niej wykonywać 
swoje zadania, ale też, co istotne, starać 
się oddzielać życie domowe od obowiąz-
ków związanych z pracą. Jak we wszyst-
kim – ważna jest równowaga.

Jeżeli szukasz kogoś, kto pomoże ci zorga-
nizować piękną i funkcjonalną przestrzeń 
biurową w domu, zapraszamy do kontak-
tu z biurem D44. Nasi architekci już od 
lat wykonują projekty wygodnych i efek-
tywnych wnętrz, a że sami często pracu-
jemy w domu, wiemy, jakie rozwiązania 
zastosować, by maksymalnie wykorzystać 
możliwości przestrzeni. Prosimy o kontakt 
na adres: info@d44.be i zapraszamy do 
odwiedzenia naszej strony internetowej: 
www.d44.be.

Agnieszka Gansiniec, Dorota Kozioł

ściany można pomalować na kolory jasne, 
odbijające jak największą ilość światła, po-
budzające i energiczne. Jeśli natomiast nie 
chcemy wprowadzać intensywnych kontra-
stów, pomieszczenie naświetlone powinni-
śmy pomalować w barwach stonowanych, 
ciemniejszych. W pokojach ciemniej-
szych natomiast śmiało można stosować 
ożywcze, jaśniejsze odcienie.

To ciekawe, ale kolor ścian ma również 
stosunkowo wysoki wpływ na efektyw-
ność wykonywanej w nim pracy. Jeśli na-
sze zadania wymagają koncentracji i ana-
litycznego myślenia, nie stosujmy zbyt 
intensywnych barw, które mogą rozpra-
szać uwagę. Lepiej sprawdzą się spokojne 
i stonowane odcienie beżów, błękitów czy 
szarości. Ten ostatni kolor działa szcze-
gólnie stymulująco na komórki mózgowe. 
Wysiłkowi umysłowemu i logicznemu my-
śleniu sprzyjają też żółcie. 

Beże i ciepłe brązy pozwalają na odprę-
żenie i skupienie się na wykonywaniu za-
dań, zapewniają wrażenie spokoju, a tak-
że budzą zaufanie, co może okazać się 
ważne, gdy w naszym domowym biurze 
będziemy przyjmować klientów i zlece-
niodawców.

Organizacja to podstawa
Przy aranżowaniu biura w domu ważna 
jest organizacja – zarówno wszystkich 
rzeczy potrzebnych do pracy, jak i np. 
wszelkich kabli i przewodów. Rozplano-
wanie tych ostatnich powinniśmy zacząć 
jeszcze przed zakupem i ustawieniem me-

GAZETKA66



POLSKI SKLEP BUDOWLANY

EMPIRE



GAZETKA

NOWE ZASADY ODDELEGOWANIA W BELGII
Od zagranicznych pracodawców wyma-
ga się uczciwości w trakcie oddelegowa-
nia w Unii Europejskiej. Zasada równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę w tym 
samym miejscu została uwzględniona 
w dyrektywie dot. delegowania pracow-
ników. Dyrektywa ta uzyskała implemen-
tację w przepisach belgijskich. Pamiętaj-
my, że pracownicy delegowani na dłużej 
niż 12 mies. będą podlegać takim samym 
warunkom pracy jak zwykli pracownicy. 
Uwaga: nie chodzi o delegowanie na pozio-
mie zabezpieczenia społecznego. Zasady 
nie zmieniają się w tym obszarze. Dyrekty-
wa o delegowaniu pracowników (i powią-
zane prawo belgijskie) dotyczy aspektów 
prawa pracy, tj. warunków pracy.

Co jest w dyrektywie, co zrobi Belgia?
Oto środki z dyrektywy i te, które zostały 
wdrożone w Belgii (lub będą obowiązywać 
30 lipca 2020 r.):
	� oddelegowanie do 12 miesięcy;
	� rozwiązanie problemu nierówności – zasada, 

że wszyscy pracownicy wykonujący tę samą 
pracę w tym samym miejscu powinni otrzy-
mywać takie samo wynagrodzenie niezależ-
nie od kraju, w którym są zwykle zatrudnieni; 
zasada ta obowiązuje już w Belgii – zagra-
niczny pracodawca musi wziąć pod uwagę 
wszystkie składniki wynagrodzenia zawarte 
w przepisach federalnych (w szczególności 
płace minimalne);

	� koszty podróży, zakwaterowania i wyży-
wienia.

Należy też zapewnić równe traktowanie warun-
ków mieszkaniowych i zasad zwrotu kosztów 
podróży. Belgia uwzględnia to wyjaśnienie i za-
strzega, że w tym obszarze obowiązują przepisy 
sektorowe. Dotyczy to następujących sytuacji: 
	� przeprowadzki pracownika delegowanego 

z jego „zwykłego” miejsca pracy w Belgii 
(np. Antwerpii) do innego miejsca pracy 
w Belgii (np. Ostenda) i odwrotnie;

	� przeprowadzki pracownika delegowanego 
z jego „zwykłego” miejsca pracy w Belgii 
(np. Namur) do innego miejsca zatrudnie-
nia w innym kraju (np. Paryż) i odwrotnie.

Informacje o wynagrodzeniach
Państwa członkowskie są już zobowiązane do 
przekazywania niezbędnych informacji na te-
mat warunków pracy mających do nich zastoso-
wanie. W przypadku braku pewnych informacji 

kraj przyjmujący musi wziąć to pod uwagę przy 
nakładaniu sankcji na zagranicznego praco-
dawcę, który nie przestrzega przepisów krajo-
wych. FPS ds. zatrudnienia i pracy opracowało 
stronę www.minimumwaarden.be dla Belgii. 
Od 30 lipca 2020 r. obowiązywać będzie me-
chanizm redukcji sankcji, jeżeli oficjalna strona 
internetowa w Belgii nie wspomina o niespeł-
nionych warunkach zatrudnienia.

Oddelegowanie na ponad 12 miesięcy
Okres oddelegowania wynosi 12 mies. i może 
zostać przedłużony o 6 mies. (maks. o 18 mie-
sięcy). Po upływie tych 12 (lub 18) miesięcy 
pracodawca nie może dłużej ukrywać się za 
stosowaniem prawa pracy w zwykłym miejscu 
pracy (czyli w kraju pochodzenia delegowane-
go pracownika). Zwykle miejscem zatrudnienia 
staje się wówczas miejsce zamieszkania kraju 
przyjmującego. Obowiązują wtedy wszystkie 
przepisy prawa pracy tego państwa. Zasada ta 
jest już w dużej mierze stosowana w Belgii. 

Zagraniczny pracodawca musi uwzględnić 
w Belgii wszystkie przepisy prawa karnego 
dotyczące prawa pracy (godziny pracy, święta, 
dobre samopoczucie w pracy itd.).

Od 30 lipca 2020 r. wchodzi zasada, że od pierw-
szego dnia trzynastego miesiąca delegowania 
zagraniczny pracodawca musi stosować warunki 
zatrudnienia i płacy zgodnie z przepisami usta-
wowymi i wykonawczymi niezależnie od tego, 
czy są obwarowane sankcjami karnymi. 

Specyficzne zasady dla pracowników 
tymczasowych
Użytkownik ma obowiązek podania informacji 
w formie elektronicznej lub pisemnej w sto-
sunku do agencji pracy tymczasowej. Wkrótce 
poświęcimy temu osobny temat.

Powiadomienie o przedłużeniu  
12-miesięcznego okresu sprawozdawczego
Zastosowanie wszystkich belgijskich warun-
ków zatrudnienia i płac można odroczyć o do-
datkowe 6 miesięcy w drodze uzasadnionego 
powiadomienia:
	� przed końcem 12. miesiąca zatrudnienia 

pracownika delegowanego,
	� lub 30 lipca 2020 r., jeśli delegowanie 

w tym dniu trwało dłużej niż 12 miesięcy, 
ale mniej niż 18 miesięcy.

Sposób komunikacji i informacje, które należy 
zawrzeć w powiadomieniu, muszą jeszcze zo-
stać określone w dekrecie królewskim.

Przepisy zapobiegające nadużyciom 
w celu uniknięcia rotacji 
oddelegowanego personelu
W przypadku „łańcucha” zastępstw, którego 
celem jest wykonywanie tego samego zadania 
w tym samym miejscu za każdym razem przez 
delegowanych pracowników, należy – aby 
obliczyć okres oddelegowania zastępczego – 
dodać okres zatrudnienia w trakcie oddelego-
wania zastępczego do okresu zatrudnienia de-
legowanego pracownika i ewentualnie okresy 
zatrudnienia wszystkich poprzednich delego-
wanych pracowników w „łańcuchu”.

Dodatki związane z delegowaniem: 
wynagrodzenie czy brak wynagrodzenia?
Dodatki bezpośrednio związane z delegowaniem 
uważa się za część warunków płacowych, o ile nie 
są wypłacane jako zwrot kosztów faktycznie po-
niesionych w związku z delegowaniem, takich jak 
koszty podróży, zakwaterowania i posiłków.

Przykład: Polska firma deleguje pracowników 
tymczasowych do Belgii. Od pierwszego dnia 
oddelegowania należy przestrzegać „twardego 
rdzenia” zasad belgijskiego prawa pracy (czyli 
wszystkich przepisów prawa karnego). Polscy 
pracownicy zatrudnieni w Belgii muszą otrzy-
mywać co najmniej wynagrodzenie zgodnie ze 
skalami wynagrodzeń obowiązującymi w sek-
torze, w którym są zatrudnieni. Ich pracodawca 
musi również przestrzegać przepisów dotyczą-
cych godzin pracy, corocznych wakacji, dobrego 
samopoczucia w pracy itp. Jeżeli delegowanie 
trwa dłużej niż 12 miesięcy, a pracodawca nie 
wydłużył tego okresu w drodze zawiadomienia, 
zastosowanie mają wszystkie przepisy nasze-
go prawa pracy, w tym te, które nie podlegają 
sankcjom karnym. Dotyczy to np. przepisów 
dotyczących gwarantowanego wynagrodzenia 
w przypadku niepełnosprawności.

Sektor transportowy nie jest objęty tymi 
środkami. Tzw. pakiet mobilności opracowy-
wany jest obecnie na szczeblu europejskim.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skonsul-
tuj się z kancelarią.

Iwona Wiewiórka
Advocaat – Adepo Law Offices

tel. +32 3 233 06 00
www.adepo.be

Ustawa z dn. 12 czerwca 2020 r. dotycząca  
oddelegowania pracowników, publikacja 
18.06.2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/
wet/2020/06/12/2020202691/staatsblad

68



GAZETKA   69



OGŁOSZENIA DROBNE

   Sprzedam
  Odsprzedam  ubrania i obuwie dla dziewczyn-

ki wiek 8-9 lat oraz chłopca 8-10 lat.  
T. 0475 446 441

  Fiat Bravo II z 2008 r. Samochód posiada 
ekonomiczny silnik 1.6 jtd 105KM. Skrzynia ma-
nualna 6 biegowa, czasami zgrzyta trzeci bieg 
ale nie ma to wpływu na jazdę. Polskie tablice, 
przegląd techniczny ważny do lutego 2021 roku. 
Posiadam komplet dokumentów, dowód reje-
stracyjny, karta pojazdu, 2 kluczyki. Cena 2100€. 
Możliwa zamiana na busa do 4000€, Bruksela.  
T. 0493 079 957

  Nissan Micra 2005 r. silnik 1.5 dci, polskie 
tablice, do poprawek blacharsko-lakierniczych, 
cena 950€. T. +48 788 766 660

  Sprzedam Ekspres do kawy Nespresso 
Koenig, czarny, duży model, z podgrzewaczem 
mleka. W dobrym stanie, działa idealnie. 70€ 
Tel 0476 920 819

  Praca: szukam
  Mężczyzna lat 40 szuka pracy, przy 

wykończeniach wnętrz (glazura, parkiety, 
meble, ścianki gipsowe, szpachlowanie, 
malowanie itp.). Znajomość języka francuskiego. 
T. 0466 150 519

  Szukam pracy w budowlance, wykańczanie 
wnętrz i elewacje. Własna działalność belgijska, 

brak prawa jazdy. T. 0474 697 879
  Posiadam duże doświadczenie w branży 

handlowej, praca w sklepie, na magazynie. 
Nie boję się żadnej pracy. Opieka nad osobą 
starszą, dzieckiem, sprzątanie, zakupy. Jestem 
punktualna, sumienna, odpowiedzialna, szybko 
się uczę. Znajomość języka niderlandzkiego 
komunikatywna. Nie posiadam prawa jazdy. 
Rozważę wszystkie oferty. T. 0486 977 790

  Poszukuję pracy w budownictwie lub innej 
branży. T. 0486 412 981

 Szukam
  Poszukuje pokoju wyłącznie z możliwo-

ścią zameldowania dla kobiety. najchętniej 
Leuven i okolice,  choć rozważę ewentu-
alnie Brukselę i okolice . Cena do uzgod-
nienia. Kontakt nr polski +48 507 983 658  
przez aplikacje Whats app lub Viber lub 
prosze o sms - oddzwonię.

  Mieszkanie: wynajmę
  Apartament na Evere 70 m2, 1 piętro w 

domu 2-piętrowym, 1 duży pokój, salon, nowa 
kuchnia, łazienka z wanną, taras zabudowany, 

piwnica. Wolne, cena 750€ / 2 miesiące gwa-
rancji. Proszę dzwonić po 19h. T. 0494 320 110

  Pokój z salonem do wynajęcia, oddzielny, 
zamykany, bez meldunku. Cena 250€.  
T. +32 0465 914 229

  Wynajmę mieszkanie duplex na Saint-Gilles 
(Forest), salon z kuchnią umeblowaną, łazienka 
umeblowana, pokój i drugie spanie na górze, 
cena 680€ plus opłaty, dwa miesiące gwarancji. 
T. 0466 162 045 

  Wynajmę pokój umeblowany z meldunkiem, 
bez gwarancji, Anderlecht. T. 0496 822 630

  Przyjmę na oddzielny pokój pana lub panią 
bez konfliktowych, pl. Flage, bez meldunku, od 
lipca. T. 0496 421 555 po 18h

  Pokój, sypialnia, kuchnia i łazienka, 2 piętro 
na Uccle, Vanderkindere, 2 miesiące gwarancji, 
cena 700€ plus woda, prąd, wolne od 1 sierp-
nia. T. 0485 562 370

  Wiadomości osobiste
  Nazywam się Edi, jestem Czechem. Chęt-

nie poznam panią 45-50 lat. Chciałbym 
pojść z nią do restauracji, porozmawiać, 
poznać się! Proszę o sms lub telefon do 
mnie. T. 0484 190 840

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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  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znaj-

dziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Szukamy dwóch osób do sprzatania sklepu, 
codziennie od godz. 18.00 do 21.00, w soboty 
od12.00 do 18.30, niedziele wolne. Av. Freres 
Legrain 101, 1150 Woluwe. T. 02 660 30 71, 
0472 116 481

  Firma specjalizujaca sie w montażu: rolet, 
markiz, pergoli, stolarki okiennej, bram gara-
żowych poszukuje pracowników do swojego 
zespołu. Praca w Brukseli i okolicy, znajomość 
jęz. francuskiego: komunikatywna, motywacja 
do pracy, doświadczenie nie jest wymagane. 
Zainteresowany? skontaktuj się z nami!  
T. 0470 107 077

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii 
zmotywowanych kandydatów do pracy jako: hy-
draulik – monter rurociągów i kołnierzy (Belgia). 
Wymagania: doświadczenie w pracy hydraulika 
montera kołnierzy, znajomość języka obcego 
(angielski lub holenderski), mile widziany Flange 
certyfikat znajomość rysunku izometrycznego, 
prawo jazdy kat. B. Oferujemy: atrakcyjne wyna-
grodzenie 15,00 – 17,00€ brutto/h + dodatek 

żywieniowy, w pełni legalne zatrudnienie na 
podstawie belgijskiej umowy o pracę, dodatek 
wakacyjny (zgodnie z przepisami obowiązujący-
mi w Belgii - 15.38% rocznych zarobków brutto), 
premię roczną (w wysokości 8.15% rocznych 
zarobków brutto), dodatek rodzinny, pozostałe 
premie, bonusy i inne świadczenia zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w Belgii, zorgani-
zowanie wszelkich formalności związanych z 
zatrudnieniem w Belgii, zakwaterowanie, pracę 
na dłuższy okres czasu. Zainteresowane osoby 
prosimy o przesłanie aktualnego CV w języku 
angielskim na adres: info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
moim CV przez NEXT s.c. do potrzeb realizacji 
procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów 
rekrutacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych). Wyrażam także zgodę 
na udostępnianie moich danych osobowych 
potencjalnym pracodawcom w kraju i za granicą 
do celów związanych z procesami rekrutacji. 
Rozumiem, że mogę żądać dostępu do moich 
danych osobowych, żądać ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 

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.

przenoszenia danych. KRAZ 18051
  Dla naszego klienta warsztatu samochodo-

wego wielu marek, poszukujemy blacharza la-
kiernika samochodowego. Obowiązki: usuwanie 
wgnieceń z karoserii auta, używając ręcznych 
narzędziotraz spotera, wymiana uszkodzonych 
części, cięcie oraz spawanie, montaż i demontaż 
części, przygotowanie auta do lakierowania, 
wypelnienie, szlifowanie, podkład
duża dokładność, praca z autami osobowymi 
różnych marek. Wymagania: kilka lat doświad-
czenia w przygotowaniu aut do malowania, 
umiejętności używania spotera i innych narzędzi 
do wyrównywania wgnieceń, lakierowanie 
aut farbą na bazie wody, motywacja, poczu-
cie obowiązku, oraz dokładnośc i precyzja, 
komunikatywna znajomość języka angielskiego. 
Oerujemy: w pełni legalne zatrudnienie zgodnie 
z belgijskim prawem, w tym ubezpieczenie 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, prawo 
do emerytury belgijskiej, wynagrodzenie w 
zależności od doświadczenia, w pełni umeblo-
wane zakwaterowanie - pokoje jednoosobowe, 
internet, woda, gaz i prąd w cenie 72€ / tydzień, 
zwrot kosztów transportu do Belgii do 125€ po 
czterech przepracowanych tygodniach, premia 
na zakończenie roku - 8,33% wynagrodzenia 
rocznego brutto, dodatek wakacyjny w wysoko-
ści - 15,38 % wynagrodzenia rocznego brutto, 
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Szukamy SZEFA ZESPOŁU  
ze znajomością języka  
polskiego (M/K)

 Jesteś osobą kontaktową w zakresie konserwacji i zarządzania linią produkcyjną i zespołem
•  Codziennie przesyłasz pytania od pracowników nie mówiących po niderlandzku
•  Odpowiadasz bezpośrednio przed szefem produckji.

PROFIL
•  Masz już pierwsze doświadczenie w zarządzaniu ludźmi.
• Przywiązujesz dużą wagę do zorganizowanej pracy i masz poczucie porządku i obowiązku
•  Masz certyfikat kierowcy wózka widłowego.
•  Obsługa komputera
•  Masz doskonałą znajomość języka polskiego, holenderskiego. Znajomość angielskiego i
 francuskiego jest dodatkowym atutem
•  Praca fizyczna nie stanowi dla ciebie problemu.
•  Pozytywne nastawienie i chęć współpracy w dalszym rozwoju firmy.
•  Wymagana jest elastyczność.
•  Mieszkasz w regionie Oudenaarde lub okolicach

OFERTA
Ekscytująca i zróżnicowana pozycja w unikalnej belgijskiej firmie o silnym charakterze  
rodzinnym, w której przedsiębiorczość, innowacje i rozwój osobisty są kluczowe.

Zainteresowany?
Wyślij list motywacyjny z CV na następujący adres: Vande Moortel, Scheldekant 5, 9700 Oudenaarde
lub e-mailem na adres: jobs@vandemoortel.be. Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio
pod numerem 055 / 33.55.66. VANDEMOORTEL.BE/JOBS

FUNKCJA

Jako lider zespołu współpracującego trafiasz na linię produkcyjną ręcznie robionych cegieł i działu 
obróbki końcowej, gdzie wykonywane są głównie czynności ręczne (w tym układanie w stosy i  
mieszanie według ustalonych wzorów, sortowanie i piłowanie itp.).

Masz następujące obowiązki:
• Współpracujesz i upewniasz się, że wymagane planowanie produkcji jest ściśle przestrzegane na
 przydzielonej linii.
•  Zapewniasz dostawę materiału do poszczególnych stanowisk pracy na linii i usuwasz gotowy
 materiał za pomocą wózka widłowego.
•  Szkolisz nowych pracowników i wdrażasz plany szkoleń.
•  Współpracujesz z liderem zespołu, podnosząc wydajność pracy i wdrażając nowe rozwiązania na dziale.
•  Przeprowadzasz kontrole dotyczące jakości, prawidłowego sposobu układania w stosy,
 etykietowania towarów przetwarzanych na linii.
•  Wykonujesz małe zadania administracyjne (obecność, powrót, obecność i przygotowanie oceny
 personelu…).

Partnerami akcji są:



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

zasiłek rodzinny na każde dziecko, zapewniony 
transport (w zależności od odległości zakwa-
terowania), opieka naszych wielojęzycznych 
koordynatorów. Kontakt: praca@impactpraca.pl

  Nieruchomości
  Sprzedam apartament na drugim piętrze o 

powierzchni 65 m2. Apartament ma dobrą loka-
lizację i jest po remoncie. Mieszkanie znajduje 
się w Brukseli na Anderlechcie przy metrze Ve-
eweyde i Bizet. Cena 175 000€. W grę wchodzi 
zamiana na mieszkanie lub działkę w Białymsto-
ku i okolicach. T. Polska: 048 518 370 196 

  Sprzedam apartament dwupoziomowy (III i IV 
piętro) o powierzchni 115 m2. Apartament ma 
dobrą lokalizację i jest po remoncie. Mieszkanie 
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 okol. T. Polska: 048 518 370 196 

  Dla naszego belgisjkiego klienta, specjalizu-
jącego się w systemach bram garażowych, po-
szukujemy monterów. Opis: praca w warsztacie, 
a także montaż bram garażowych u klientów 
(głównie marki Hörmann),pokrycie drzwi gara-
żowych różnymi materiałami.
Wymagania: doświadczenie w montażu bram 
garażowych, chęć rozwinięcia się w tej dziedzi-
nie ( np, nauka pokryć drzwi różnymi materia-
łami , np. drewno), chęć pracy w warsztacie, 
a także na montażach u klienta, chęć pracy 
długoterminowej, ścisłe przestrzegabnie pro-
cedur bezpieczeństwa i higieny, elastyczność w 
pracy (brak mentalności 9-5), dobra znajomość 
języka angielskiego - warunek konieczny, prawo 
jazdy będzie dużym plusem, samodzielność , a 
także chęć do pracy zespołowej. W pełni legalne 
zatrudnienie zgodnie z belgijskim prawem, w 
tym ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, prawo do emerytury belgijskiej. 
Wynagrodzenie od 15 - 16€ brutto/godz ( w 
zależności od doświadczenia), w pełni umeblo-
wane zakwaterowanie - pokoje jednoosobowe, 

internet, woda, gaz i prąd w cenie 72€ / tydzień, 
zwrot kosztów transportu do Belgii do 125€ po 
czterech przepracowanych tygodniach. Premia 
na zakończenie roku - 8,33% wynagrodzenia 
rocznego brutto, dodatek wakacyjny w wysoko-
ści - 15,38 % wynagrodzenia rocznego brutto, 
zasiłek rodzinny na każde dziecko, zapewniony 
transport (w zależności od odległości zakwa-
terowania), opieka naszych wielojęzycznych 
koordynatorów. 
Kontakt: praca@impactpraca.pl

 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



GAZETKA   75



76 GAZETKA

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: Ambassade de 
Pologne, av. de Gaulois 29, 1040 Etterbeek.
Siedziba szkoły: Boulevard 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

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

POLSKA SZKOŁA LEUVEN 
IM.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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PRZEWÓZ

UDANEGO 
        LETNIEGO 
              WYPOCZYNKU!
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