






Analitycy z Programu Narodów Zjednoczo-
nych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) alar-
mują, że 923 mln ton, czyli ponad 17% zaku-
pionego w 2019 r. jedzenia, wylądowało na 
śmietniku. Po uwzględnieniu żywności utra-
conej w produkcji i w łańcuchu dostaw był to 
nawet co trzeci produkt. Tyle ton marnowanej 
każdego roku żywności zapełniłoby 23 mln 
40-tonowych ciężarówek. Przeciętna osoba 
wyrzuca blisko 74 kg jedzenia rocznie. Według 
szacunków zmarnowana żywność odpowiada 
za 8–10% emisji gazów cieplarnianych.

•••

Według danych Eurostatu w styczniu 2021 r. 
Polska miała najniższą stopę bezrobocia 
wśród krajów Unii Europejskiej. Wynik na 
poziomie 3,1% pozwolił wyprzedzić Cze-
chów, u których w styczniu stopa bezrobocia 
wyniosła 3,2%. Oprócz Polski i Czech kraja-
mi z najniższym bezrobociem w UE są: Ho-
landia (3,6%), Malta (4,4%) i Niemcy (4,6%). 
Przeciętna stopa bezrobocia w Unii wyniosła 
w styczniu 7,3%, a w strefie euro 8,1%.

•••

Kobiety zarabiają w Belgii (w przeliczeniu 
na godzinę pracy) średnio o 5,8% mniej niż 
mężczyźni – wynika z analizy unijnego biura 
statystycznego Eurostat. We wszystkich kra-

jach UE zarobki kobiet są niższe niż mężczyzn. 
Eurostat brał pod uwagę dane z 2019 r. Naj-
większe różnice w płacach są w Estonii (ko-
biety zarabiają tam o 21,7% mniej niż męż-
czyźni), na Łotwie (21,2%), w Austrii (19,9%), 
Niemczech (19,2%), Czechach (18,9%), na 
Słowacji (18,4%) i Węgrzech (18,2%).
Średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła 
14,1%. Belgia, podobnie jak Polska, wypada 
pod tym względem znacznie lepiej. Belgia 
zajmuje w tym zestawieniu czwarte miej-
sce (5,8%), a Polska szóste (8,5%). Wśród 
państw UE z najmniejszą różnicą w wysoko-
ści płac kobiet i mężczyzn znalazły się też: 
Luksemburg (1,3%), Rumunia (3,3%), Wło-
chy (4,7%) oraz Słowenia (7,9%).

•••

418 to liczba przeprowadzanych co roku 
w Belgii rozwodów na 1000 zawartych ślu-
bów. Belgowie rozwodzą się najczęściej 
w wieku 47 lat, a belgijskie małżeństwo trwa 
średnio 15 lat.
Łącznie 538 wypadków z udziałem pieszych 
zarejestrowano w Brukseli w pierwszych 
dziewięciu miesiącach 2020 r. – wynika 
z danych opublikowanych przez Komitet 
ds. Mobilności. Liczba ta jest nieco niższa niż 
w poprzednich latach, ale zarazem wyższa od 

oczekiwanej – eksperci uważają, że obostrze-
nia wprowadzone w czasie epidemii korona-
wirusa przyczyniły się do znacznego obniże-
nia liczby wypadków.

•••

22 mld euro to suma, jaką władze Belgii wy-
dały na finansowanie kryzysu koronawirusa.

•••

W Unii Europejskiej do użytku dopuszczone są 
obecnie cztery szczepionki przeciw Covid-19: 
koncernów BionTech/Pfizer, Moderna, Astra-
Zeneca i Johnson & Johnson. UE zamówiła od 
nich łącznie 1,4 mld dawek, co oznacza nad-
wyżkę wobec potrzeb Unii liczącej 450 mln 
mieszkańców.

•••

Polska jest obecnie na drugim miejscu w Unii 
Europejskiej i 10. na świecie pod względem 
odsetka populacji, który otrzymał dwie 
dawki szczepionek przeciwko Covid-19.
W Polsce w pełni zaszczepiło się 4,2 proc. 
ludności. W UE lepszy wynik ma jedynie Malta 
(8,7 proc.), zaś w Europie – Serbia (10,9 proc.), 
Norwegia (4,6 proc.). Światowym liderem 
jest Izrael, w którym obie dawki szczepionki  
Pfizer/BioNTech przyjęło już 47,7 proc. popu-
lacji. /dane z 15.03/

B R E V E S

Po roku trwania pandemii, na dzień dzisiejszy liczba osób dotknię-
tych wirusem COVID-19 na całym świecie wynosi 123 002 764, 
a liczba zgonów 2 715 357.
• USA – 30 425 787 zakażonych, 554 104 zgonów,
• Brazylia – 11 877 009 zakażonych, 290 525 zgonów,
• Indie – 11 555 284 zakażonych, 159,594 zgonów.
 
W Europie od początku trwania epidemii zarejestrowano ponad 
37 mln przypadków oraz około 875 tys. zgonów.

• Rosja – 4 447 570 zakażonych, 94 659 zgonów,
• Wlk. Brytania – 4 285 684 zakażonych, 126 026 zgonów,
• Francja – 4 181 607 zakażonych, 91 679 zgonów,
• Włochy – 3 332 418 zakażonych, 104 241 zgonów,
• Niemcy – 2 645 186 zakażonych, 75 073 zgonów,
• Polska – 2 036 700 zakażonych, 49 159 zgonów,
• Czechy – 1 459 406 zakażonych, 24 530 zgonów,
• Holandia– 1 186 987 zakażonych, 16 244 zgonów,
• Belgia – 827 941 zakażonych, 22 650 zgonów.           /dane z 20.03/
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UNIA EUROPEJSKA „STREFĄ 
WOLNOŚCI DLA OSÓB LGBT”
11 marca br. europarlamentarzyści zdecy-
dowaną większością głosów uchwalili, że 
Unia Europejska stanie się „strefą wolności 
dla osób LGBTIQ”. Jest to reakcja na usta-
nawianie przez polskie samorządy „stref 
wolnych od ideologii LGBT”. Za rezolucją 
zagłosowało 492 europosłów, przeciw 141, 
a od głosu wstrzymało się 46 z nich. Euro-
posłowie PO, PSL i SLD poparli rezolucję, 
europosłowie PiS wypowiedzieli się prze-
ciwko niej.

Autorzy rezolucji przywołują w dokumen-
cie raporty, w których wspomniano już 
o sytuacji osób LGBTI w Polsce, w tym re-
zolucję z 18 grudnia 2019 r. (przyjętą przez 
Europarlament) na temat dyskryminacji 
i mowy nienawiści wobec osób LGBTI oraz 
stref wolnych od LGBT, a także memoran-
dum Komisarz Praw Człowieka Rady Euro-
py z 3 grudnia 2020 r., mówiące o stygma-
tyzacji osób LGBTI w Polsce.

W rezolucji znalazła się także wzmianka 
o konsekwencjach finansowych dla gmin, 
które przyjęły tzw. uchwały o strefach 
wolnych od LGBT. Głośno było chociażby 
o wycofaniu funduszy z tzw. mechanizmu 
norweskiego, w wyniku czego woj. pod-
karpackie straciło 8 mln złotych na Szlak 
Karpacki. Jak wylicza Kampania Przeciw 
Homofobii (KPH), Komisja Europejska 
odrzuciła też wtedy ponad sto wniosków 
o dofinansowanie w ramach programu 
miast partnerskich – na 147 gmin i orga-
nizacji z Polski środki unijne otrzymało za-
ledwie osiem; każdy wniosek opiewał na 
25 tys. euro.

W dokumencie wspomniano także o skar-
dze, która wpłynęła do Komisji Europej-
skiej w związku z uchwalaniem tzw. stref 
wolnych od LGBT w Polsce. KE musi się 
odnieść do skargi i ocenić, czy doszło do 
naruszenia prawa. Jeśli stwierdzi narusze-
nie, na Polskę mogą zostać nałożone duże 
kary finansowe.

– Choć rezolucja ogłaszająca całą Unię 
„Strefą wolności dla osób LGBTIQ” jest je-
dynie deklaracją polityczną i nie pociąga za 
sobą żadnych konsekwencji prawnych dla 
polskich władz, jest to kolejny sygnał wysła-
ny Polsce przez Europarlament, że Unia nie 
zgadza się na dyskryminację i wykluczanie 
osób LGBT z europejskiej wspólnoty. Przyj-
mując rezolucję, unijni politycy i polityczki 

W I A D OMO Ś C I
wyślą do polskich władz mocny komunikat: 
albo skończycie z dyskryminacją osób LGBT, 
albo pożegnacie się z finansowym wspar-
ciem od Unii – mówic wicedyrektorka KPH, 
Mirosława Makuchowska.

Europarlament przypomniał polskim sa-
morządom, że fundusze unijne nie mogą 
być wykorzystywane w celach dyskrymi-
nacyjnych. Zaapelował do Polski, by „zde-
cydowanie potępiła dyskryminację osób 
LGBT”, także dokonującą się z inicjatywy 
samorządów lokalnych. Wezwał władze 
Polski, by unieważniły uchwały uderzające 
w prawa osób LGBT.

UNIJNY PASZPORT COVIDOWY
17 marca br. Komisja Europejska przedsta-
wiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfi-
katu, tzw. paszportu covidowego. Będzie 
on gwarancją, że dana osoba: 
– została zaszczepiona przeciwko Covid-19, 
– przebyła już zakażenie, 
– ma negatywny wynik testu.

Dokument będzie bezpłatny, dwujęzyczny 
(po angielsku oraz w urzędowym języku 
państwa członkowskiego) i dostępny za-
równo w wersji elektronicznej, jak i papie-
rowej. Będzie ważny we wszystkich pań-
stwach członkowskich, a o jego wydanie 
będą mogli ubiegać się zarówno obywatele 
UE, jak i inne osoby zamieszkujące na jej 
terenie. 

Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie zawierał 
trzy elementy:
– świadectwo osoby zaszczepionej z infor-

macją, jakim preparatem, gdzie i kiedy 
dana osoba została zaszczepiona oraz czy 
była to szczepionka jedno- czy dwudaw-
kowa,

– informację o negatywnym teście na Covid-19 
(honorowane będą testy RT-PCR, szybkie 
testy genetyczne oraz antygenowe),

– zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
przebytą chorobę.

Komisja Europejska podkreśliła, że certy-
fikaty będą uwzględniać tylko szczepienia 
preparatami zatwierdzonymi przez Eu-
ropejską Agencję Leków (EMA). Obecnie 
w Unii dozwolone są szczepionki: Pfizer/
BioNTech, Moderna, AstraZenaca i John-
son & Johnson.

Głównym elementem tzw. paszportów 
covidowych będzie kod QR. Zapewni on 

bezpieczeństwo i będzie zawierał takie in-
formacje jak: data urodzenia, data wydania 
świadectwa osobie zaszczepionej albo data 
uzyskania negatywnego testu. Możliwe bę-
dzie też zamieszczenie daty wystawienia 
zaświadczenia lekarskiego oraz unikatowy 
identyfikator. 

Komisja Europejska podkreśla, że poszcze-
gólne państwa członkowskie będą mogły 
zdecydować, czy uznają szczepionki, które 
nie są zatwierdzone przez EMA.

Świadectwo osoby zaszczepionej, wyda-
ne w ramach Cyfrowego Zielonego Cer-
tyfikatu, automatycznie będzie zwalniać 
z okazania negatywnego testu w kierunku 
Covid-19 lub odbycia kwarantanny. Obo-
wiązek ten istniałby w przypadku osób za-
szczepionych preparatami, które nie zosta-
ły zatwierdzone przez EMA.

Certyfikat miałby zacząć obowiązywać jesz-
cze przed latem br. Propozycja Komisji Eu-
ropejskiej musi zostać przyjęta przez Radę 
i Parlament Europejski.

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW:  
SZCZEPIONKA ASTRA ZENECA 
18 marca br. Emer Cooke, szefowa Euro-
pejskiej Agencji Leków (EMA), poinformo-
wała, że szczepionka brytyjsko-szwedzkiej 
firmy AstraZeneca jest bezpieczna, by 
chronić ludzi przed koronawirusem. Ostat-
nio kilka krajów – m.in. Niemcy, Szwecja, 
Francja czy Dania – zawiesiło szczepienia tą 
szczepionką w związku z obawami, że może 
ona powodować zakrzepy krwi. Informacje 
o przypadkach zakrzepicy docierały do Eu-
ropejskiej Agencji Leków, która zaczęła ba-
dać sprawę.

Emer Cooke poinformowała że obecnie nic 
nie wskazuje wprost na to, że to szczepie-
nia preparatem firmy AstraZeneca powo-
dowały zakrzepy. Dodała, że liczba stanów 
zakrzepowo-zatorowych u osób zaszcze-
pionych nie wydaje się wyższa niż w przy-
padku całej populacji. Podkreśliła jednak, 
że Agencja będzie wnikliwie badać wszel-
kie doniesienia.

W sprawie szczepień przeciw Covid-19 
preparatem firmy AstraZeneca decyzja na-
leży do państw unijnych – poinformowała 
Komisja Europejska, podkreślając też, że 
w kwestii tej szczepionki będzie postępo-
wać zgodnie z rekomendacjami EMA.
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BELGIA – OBOSTRZENIA
Decyzje komitetu konsultacyjnego z 19 marca br.

Zebranie Komitetu Konsultacyjnego, pier-
wotnie planowane na piątek 26 marca, 
zostało przyspieszone o tydzień z powodu 
niepokojącego rozwoju danych dotyczących 
epidemii. Zaplanowany na kwiecień harmo-
nogram łagodzenia obostrzeń w Belgii zo-
stał zawieszony.

MARZEC – decyzje podjęte 26 lutego
Od 8 marca:

• spotkania na świeżym powietrzu w ma-
skach są dozwolone do 10 osób,

• pogrzeb – może uczestniczyć max. 50 osób 
(1 osoba na 10 m²),

• zajęcia na świeżym powietrzu (sportowe 
lub inne):

 – dla dzieci poniżej 13 lat z max. liczbą 
10 uczestników w pomieszczeniach 
i 25 na zewnątrz,

 –  dla młodzieży do 19 lat z max. liczbą 
10 osób na zewnątrz,

 –  liczba widzów na treningu sportowym 
jest ograniczona do jednej osoby na 
dziecko.

Od 15 marca: 

• w szkołach podstawowych i średnich do-
zwolone będą jednodniowe wyjścia,

• uniwersytety – dozwolony jest 1 dzień za-
jęć na miejscu.

Nowe obostrzenie od 22 marca:

• obowiązek noszenia maseczek będzie 
obowiązkowy dla wszystkich uczniów 
począwszy od 5 klasy szkoły podsta-
wowej.

Do 18 kwietnia br. nadal obowiązuje za-
kaz podróżowania w celach innych niż 
służbowe lub niezbędne, zarówno z Bel-
gii do innych krajów, jak i z innych krajów 
do Belgii. 

Podróże niezbędne / konieczne – trze-
ba mieć przy sobie oświadczenie ho-
norowe, które musi być powiązane 
z Formularzem Lokalizacji Pasażera  
(PLF https://travel.info-coronavirus.be) 
osoby podróżującej i poparte niezbęd-
nymi dokumentami.

Wszystkie informacje i potrzeb-
ne dokumenty można znaleźć na:  
www.info-coronavirus.be.

Osoby, które będą podróżować z ważnych 
powodów dłużej niż 48 godzin, muszą 
przejść kwarantannę po powrocie, a także 
zrobić podwójny test PCR w dniu powrotu 
i siedem dni później. Policja będzie auto-
matycznie informowana, jeśli ktoś nie pod-
dał się badaniu na COVID-19 po powrocie 
z zagranicy. Dzieci od 6. r.ż. również będą 
musiały robić testy po powrocie.

KWIECIEŃ
Poniższe złagodzenie obostrzeń zaplano-
wane na kwiecień zostało odroczone:

• zajęcia na świeżym powietrzu orga-
nizowane dla wszystkich przez kluby 
sportowe lub inne organizacje dla max. 
10 osób,

• imprezy kulturalne lub kultowe na wol-
nym powietrzu dla max. 50 osób,

• obozy/staże z noclegami dla osób poni-
żej 19 lat,

• otwarcie parków rozrywki.

Od 3 kwietnia 

• w pociągach kursujących na trasach 
turystycznych osoby powyżej 12 lat 
będą mogły zajmować tylko siedze-
nia przy oknie. Przepustowość pocią-
gów nad morze będzie więc poważnie 
ograniczona.

Od 19 kwietnia 

• wznowienie w 100 proc. lekcji w szko-
łach podstawowych i średnich.

MAJ
1 maja będzie miał decydujące znaczenie 
dla wielu aktywności w pomieszczeniach.

Możliwość otwarcia restauracji i barów, 
dozwolone byłyby inne aktywności: teatr, 
kino, imprezy halowe, animacje dla mło-
dzieży, kulty, zajęcia sportowe i towarzy-
skie w pomieszczeniach zamkniętych.

W marcu rozpoczął się etap szczepień dla 
tzw. szerokiej publiczności (najpierw osoby 
powyżej 65 lat i grupa 45–65 lat z choroba-
mi współistniejącymi, pracownicy kluczo-
wych sektorów), a od czerwca szczepione 
będą wszystkie pozostałe osoby (od naj-
starszych do 18 r.ż.). 

Osoby narodowości belgijskiej oraz rezy-
denci (każdy zarejestrowany w belgijskiej 
gminie) mieszkający w Belgii otrzymają 
listownie, mailowo lub SMS-em zaprosze-
nie na szczepienie do najbliższego centrum 
szczepień. 

Zaproszenie składa się z trzech stron.
• Pierwsza strona będzie w formie biletu 

elektronicznego z osobistym kodem kre-
skowym i kodem QR, a także linkiem do 
strony, na której można się zarejestro-
wać: www.jemevaccine.be. 

Będzie możliwe:
 » potwierdzenie proponowanego umó-
wienia,

 » odmowa (szczepienie nie jest obo-
wiązkowe),

 » zmiana umówienia (daty, godziny –  
telefonicznie lub online).

Tę stronę będzie należało zabrać ze sobą 
do centrum szczepień.

• Druga strona będzie informować o dacie, 
godzinie i miejscu szczepienia (zarówno dla 
pierwszego, jak i drugiego szczepienia).

• Trzecia strona zawiera praktyczne infor-
macje dotyczące samej szczepionki.

Ważne jest, aby każdy, kto otrzyma zapro-
szenie, zarejestrował się wcześniej w celu 
potwierdzenia swojego przybycia.

Więcej informacje o szczepieniach w Belgii: www.info-coronavirus.be, www.jemevaccine.be

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

BELGIA    KORONAWIRUS
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S P O Ł E C Z N I E ,  P O  L U D Z K U

COVID PO ROKU

To już rok, drodzy czytelnicy, od kiedy cały świat za-
marł z powodu wirusa, który na początku bagate-
lizowano i obśmiewano. Covid miał być smutnym 
problemem Chin, „trochę inną grypą”, a stał się 
przerażającą i śmiertelnie niebezpieczną rzeczy-
wistością całego świata. Już ponad 2,6 mln ludzi 
zmarło na skutek zakażenia i wywoływanych prze-
zeń powikłań – dla kontekstu warto powiedzieć, że 
to mniej więcej tyle, ile zamieszkuje Chicago.  

Coronavirus to niebezpieczny przeciwnik i walka 
z nim okazuje się bardziej skomplikowana, niż na 
początku przypuszczano. To już wiemy, ale co jesz-
cze możemy powiedzieć po przeszło roku pande-
mii, czego się nauczyliśmy, co udało nam się wy-
grać i co powinniśmy zapamiętać na przyszłość?

ROK UTRACONY
Nie wiem, jak wy, ale ja mam 
poczucie, że ostatni rok wyda-
rzył się jakby poza mną – loc-
kdown, strach, poprzewracane 
do góry nogami praca i życie 
rodzinne, kocioł myśli i emocji, 
a jednak nie wiem, gdzie ten 
czas się podział. Czasem mam 
wrażenie, że między marcem 
2020 a dzisiejszą datą powstała 
jakaś wielka czarna dziura, która wsysa 
wszystko, co napotka na swojej drodze. 
Zdaniem wielu ekspertów – ekonomi-
stów, psychologów i socjologów – ostatni 
czas można spisać na straty. Przez ogólny 
zastój w produkcji i usługach wiele osób 
straciło pracę, wiele firm zbankrutowa-
ło, nie każdy mógł liczyć na pomoc pań-
stwa, nie każdy rząd zareagował na czas 
i przedstawił optymalne rozwiązania kry-
zysu, przed którym przyszło nam stanąć. 
Straty w ekonomii liczone są w milionach 
dolarów, a eksperci przewidują, że z kon-
sekwencjami finansowymi epidemii bę-
dziemy musieli zmagać się jeszcze przez 
lata po jej opanowaniu. Niewielu przed-
siębiorcom udało się odnaleźć w nowej 
zamaskowanej rzeczywistości i utrzymać 
przychody, ale o tym nieco później. 

Eksperci w dziedzinie edukacji również 
twierdzą, że rok szkolny 2020/2021 na-
leży wziąć w wielki nawias i już teraz 
zacząć rozpisywać plany na nadrobienie 

zaległości. Wszyscy w końcu zaczęliśmy 
się przyzwyczajać do e-lekcji, uczniowie 
powoli zaczęli je traktować poważnie, 
a nauczyciele w większości odnaleźli się 
w wirtualnym świecie. Nie oznacza to 
jednak, że materiał, który zaprezentowa-
no dzieciom i studentom, naprawdę do 
nich trafił. Każdy, będąc w szkole, marzy 
o tym, żeby nagle móc przestać do niej 
chodzić, jednak ostatni rok nauczył nas, 
że należy bardzo uważać na to, o czym 
się śni. Na wielu uniwersytetach zdawal-
ność i oceny z egzaminów się polepszyły 
(wszystko przez zamknięte kluby i puby), 
jednak w szkołach średnich i podstawo-
wych dzieci straciły grunt pod nogami. 

Problemy z dostępnością laptopów, 
nieustannie zawieszające się czaty 
i e-platformy do nauki poszczególnych 
przedmiotów nie ułatwiały życia ani na-
uczycielom, ani uczniom, ani rodzicom. 
Dzieci mają problemy z koncentracją, 
niektóre nie traktują e-lekcji poważnie, 

jeszcze inne nie mają w domu 
odpowiednich warunków do na-
uki zdalnej. Nie tylko z powodu 
biedy czy przemocy w rodzinie, 
ale również dlatego, że często 
rodzice i rodzeństwo również 
muszą pracować lub uczestni-
czyć w lekcjach w tym samym 
czasie. Dla dzieci w szkołach 
oraz studentów kończący się rok 
szkolny, podobnie jak poprzed-
ni, nie będzie zaliczał się raczej 

do najprzyjemniejszych. Zawieszenie 
lekcji odbiło się oczywiście również na 
finansach rodzin, szkół oraz instytucji 
z nimi współpracujących lub od nich 
w jakiś sposób zależnych (szkolne sto-
łówki, sklepiki itp.).

PSYCHOLOG POTRZEBNY  
OD ZARAZ!
Pieniądze to jednak nie wszystko. Nie 
można zapominać o wpływie epidemii 
i strachu związanego z jej konsekwen-
cjami na naszą psychikę i rozwój. Dzie-
ci pozbawione kontaktu ze szkołą i ró-
wieśnikami w ostatnim czasie częściej 
zmagają się z napadami lęku i depresją. 
Dorośli, wrzuceni nagle w wir pracy 
zdalnej i nauczania online zakrapiane-
go pokaźną dozą domowych frustracji, 
przyznają, że często nie są w stanie pa-
nować nad emocjami i nadążyć za obo-
wiązkami. Wiele par nagle odkryło, że 
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nieustanne niemal przebywanie ze sobą 
wcale nie działa pozytywnie na ich zwią-
zek – niektórzy postanowili zakończyć 
nawet długoletnie relacje. W niektórych 
domach frustracje związane z brakiem 
pracy, natłokiem obowiązków oraz stra-
chem przed zachorowaniem popchnęły 
partnerów do przemocy. Wiele rodzin, 
w których wcześniej nie było problemów 
związanych z alkoholem czy znęcaniem 
się, przez lockdown oraz pandemię mu-
siało się zmierzyć z tymi przerażającymi 
zjawiskami. 

Sama na własnej skórze przekonałam 
się, jak globalna epidemia, praca zdalna 
i strach o najbliższych oraz brak jakiej-
kolwiek perspektywy poprawy sytuacji 
mogą odbić się na psychice. Kiedy w maju 
zeszłego roku po raz pierwszy od tygodni 
musiałam wsiąść do pociągu i pojechać 
do pracy, pierwszy raz w życiu doświad-
czyłam napadu paniki, i absolutne nie 
życzę nikomu takich przeżyć. W ostatnim 
czasie pojawiło się więcej badań sugeru-
jących, że to, co mi się przytrafiło, wcale 
nie jest wyjątkiem. Psychologowie przy-
znają, że zgłasza się do nich coraz więcej 
osób z objawami depresji, atakami pa-
niki i niekontrolowaną agresją. To oczy-
wiście bardzo zła wiadomość, ale spe-
cjaliści twierdzą, że można doszukać się 
w niej czegoś pozytywnego – każdy, kto 
zgłosi się po pomoc, ma dużo większe 
szanse na wyzdrowienie niż osoby, które 
symptomy ignorują. 

Pandemia i izolacja obnażyły nasze lęki 
i słabe strony. Brak relacji z przyjaciółmi 
i kontaktów z rodziną uniemożliwił wielu 
„wygadanie się”, co skutkowało zgłasza-
niem się po profesjonalną pomoc – a ta 
w przypadku lęków i depresji jest efek-
tywniejsza niż przyjacielskie „nie bądź 
smutny”. Po pomoc zgłaszają się także 
mężczyźni, którzy do tej pory starali się 
walczyć ze słabościami psychicznymi na 
własną rękę, często niestety bezskutecz-
nie. Teraz, dzięki poradom specjalisty, 
mają zacznie większe szanse na wyjście 
z matni. Wizyty u psychologa i psychiatry 
powoli, dzięki Covidowi, przestają być 
tematem tabu. Wszyscy doświadczyli-
śmy w czasie ogólnego zamknięcia trud-
nych emocji i zaczynamy akceptować, że 
często jedynym rozwiązaniem jest po-
moc specjalisty.

MIMO WSZYSTKO  
RAZEM 
Po roku z wirusem możemy też z całą 
pewnością przyznać, że nauczył nas kre-
atywności, jeśli chodzi o organizowanie 

sobie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Na 
nowo odkryliśmy naturę i pokochaliśmy 
spacery. Okazało się, że do spędzenia ra-
zem czasu nie potrzeba nam ani pubów, 
ani centrów handlowych, bo wystarczy 
las – albo ławka w parku. Komunikatory 
internetowe wielu z nas pomogły prze-
trwać rozłąkę z bliskimi. Owszem, roz-
mowy przez Skype to nie to samo, co ob-
jęcie kogoś w rzeczywistości, ale trzeba 
przyznać, że lepszy rydz niż nic. Potrze-
ba jest matką wynalazku, więc ruszyła 
lawina pomysłów – dziadkowie czytali 
wnukom przez Messengera, przyjaciele 
grali ze sobą online w planszówki, orga-
nizowano komputerowe spotkania przy 
lampce wina – a wszystko po to, żeby nie 
czuć samotności. Metodą prób i błędów 
wielu dziadków i rodziców dołączyło do 
sieci i teraz nie mogą sobie wyobrazić, co 
zrobiliby w czasie lockdownu bez takiej 
formy kontaktu z ukochanymi dziećmi 
i wnukami. Zamknięcie w domach na-
uczyło nas też, że nie można odkładać 
wizyt „na później”, bo nagle może się 
okazać, że to później jest już za późno. 
Okazało się, że potrzebujemy siebie na-
wzajem bardziej, niż nam się wydaje, że 
tęsknimy za pytaniami ciotek o dzieci 
i babć o „kawalerów i panny”, i że w razie 
potrzeby zrobimy wszystko, co w naszej 
mocy, żeby skontaktować się z rodziną 
i przyjaciółmi. 

Wielu z nas potrzebowało także innych 
form interakcji niż tylko te rodzinne 
i dzięki obywatelskim akcjom takim jak 
aplauz dla medyków, grupom wsparcia 
online i innym wspaniałym inicjatywom 
mogliśmy choć przez chwilę poczuć wo-
kół siebie energię grupy. Wiele szkół 
we współpracy z rodzicami starało się 
organizować dzieciom i młodzieży poza 
lekcjami wideoczaty z rówieśnikami i na-
uczycielami, żeby choć w taki sposób 
miały możliwość pozostania w kontakcie 
z grupą. Wszystkie te piękne inicjatywy 
i pomysłowe idee nie tylko pomogły wie-
lu z nas przetrwać ciężki okres, ale także 
stały się inspiracją do szukania alterna-
tywnych zastępników tego, co w czasie 
lokalnego lockdownu jest zakazane.

POTRZEBA MATKĄ  
WYNALAZKU
W mijającym roku jubileuszowym pan-
demii warto również podkreślić, jak 
bardzo pomysłowi i często też samowy-
starczalni staliśmy się przez ten czas. 
W internecie i innych mediach pojawiły 
się setki reportaży, filmów i artykułów 
o tym, jak samemu się strzyc, jak upiec 
chleb, jak samodzielnie przygotować żel 

antybakteryjny, jak uszyć maskę albo 
naprawić ubrania. Kiedyś wiedza na te-
mat praktycznych i pożytecznych rzeczy 
tego typu wpajana była dzieciom od 
najmłodszych lat. Odizolowanie od skle-
pów i profesjonalistów pokazało nam, że 
obecnie jesteśmy jej w dużej mierze po-
zbawieni. Jednak dzięki pomocy fachow-
ców i mediów zaczęliśmy odzyskiwać 
zainteresowanie samowystarczalnością 
i szukać rozwiązań dla swoich małych 
problemów. Lokalni sprzedawcy wycho-
dzili z inicjatywą sprzedawania paczek, 
w których znajdowały się składniki po-
trzebne np. do ugotowania zupy i odpo-
wiednie instrukcje do jej przygotowania, 
co znacznie ułatwiło życie osobom, które 
same nie umieją dobrze gotować. Wielu 
kucharzy i piekarzy wystartowało z wła-
snymi kanałami na YouTubie. Popularne 
stały się też kanały o szyciu i samodziel-
nej pielęgnacji włosów i cery. 

Covid pokazał nam, że za bardzo odcię-
liśmy się od korzeni i że zbyt polegamy 
w życiu na innych, samemu często nie 
mając pojęcia o podstawowych trikach, 
które nasze mamy, babcie i ojcowie mają 
w małym palcu. Więcej czasu zaowoco-
wało remontami, rewitalizacją ogródków 
i podjęciem prób powrotu do korzeni. 
Ludzie dzielili się swoimi osiągnięciami 
na czatach i w mediach, dzięki czemu 
inspirowali innych do działania i nie po-
zwalali popaść w marazm. Przewrotnie, 
dzięki wirusowi staliśmy się bardziej 
pomysłowi, a niektórzy zaczęli nawet 
na tym zarabiać. Popatrzmy na restau-
racje, kwiaciarnie, apteki i sklepy – na-
gle okazało się, że dostawy do domu, 
sklepy internetowe i dania na wynos to 
nie jakaś fanaberia i nieosiągalna fanta-
zja, ale bardzo opłacalna rzeczywistość. 
Znam osoby, które zaczęły dawać lekcje 
jogi i medytacji online, widziałam zum-
bę i fitness przez Skype – i właśnie dzięki 
takim rozwiązaniom wiele zamkniętych 
biznesów było w stanie przetrwać.

Covid zaczyna powoli ustępować z pola 
bitwy, ale jeszcze nie możemy odtrąbić 
zwycięstwa. Szczepionka jest bardzo 
ważną bronią, ale nadal musimy pamię-
tać o podstawach – myciu rąk, trzyma-
niu dystansu i ograniczaniu kontaktów. 
Wszystko to po to, żeby uniknąć innych 
lekcji, jakie wirus mógłby nam jeszcze 
dać. Rok w epidemii nauczył nas wiele, 
ale może przede wszystkim tego, że je-
steśmy sobie potrzebni, że trzeba o sie-
bie nawzajem dbać i na czas mówić so-
bie: „Kocham cię, cieszę się, że mogę być 
z tobą.”

Anna Albingier
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ropy, trującymi fabrykami i elektrowniami, 
toksycznymi odpadami i zanikiem dzikiego 
życia. Należy apelować o czystość wód i po-
wietrza, stale monitorując ich jakość. Trzeba 
żądać natychmiastowego ograniczenia emisji 
CO2 i przejścia gospodarek świata na odna-
wialne źródła energii. Degradacja środowi-
ska naturalnego to palący problem.

Działacze wnoszą apelacje do polityków 
o podjęcie pilnych działań, a politycy wy-
dają odezwy do społeczności międzynaro-
dowej, by działać wspólnie i na bieżąco. 
Warto więc zainspirować decydentów, by 
wyszli poza swoją strefę komfortu i zamiast 
na sucho analizować dane i tabele, podję-
li konkretne działania. Marsze, manifesty, 
apele, protesty – form wyrażania własnych 
potrzeb jest wiele. Grunt, żeby roszczenia 
nie spaliły na panewce.

Aby przekaz nabrał mocy i trafił do szero-
kiego grona odbiorców, w Dniu Ziemi na 
całym świecie tysiące stowarzyszeń ekolo-
gicznych podejmuje różnorakie działania 
twórcze. Aranżują wystawy tematyczne, 
sympozja, pokazy i dyskusje panelowe oraz 
zachęcają do udziału w warsztatach, w któ-
rych specjaliści wielu dziedzin naukowych 
przekazują praktyczną wiedzę w formie 
konkursów, eksperymentów i zabaw. Lo-
kalnym fetom towarzyszą często kiermasze 
rękodzieła, strefy napraw, rekonstrukcji, 
a także międzysąsiedzkie pikniki sprzyjające 
kreatywnej wymianie pomysłów. 

Dzień Ziemi wymaga od ciebie obecności. 
Jeśli nie w roli politycznego aktywisty, to 
choćby jako aktywnego członka lokalnej 
społeczności. Kilka lat temu media obiegła 
reklama firmy Ikea, która promowała ideę 
prowadzenia działalności w oparciu o kon-
cepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, 
tzw. „Circular Ikea”. Co to znaczy? Że firma 
myśli „na okrągło” o wszystkim, co robi. 
Począwszy od materiałów, z jakich korzysta, 
przez sposób zasilania sklepów, aż po roz-
wiązania, dzięki którym jej produkty mogą 
służyć dłużej i wrócić do obiegu – naprawia-
ne, ponownie wykorzystane i poddawane 

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy 
Dzień Ziemi, jest najszumniej obchodzonym na świecie świętem ekologicz-
nym. Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferen-
cji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 roku. Już rok później 
odbyły się szeroko komentowane uroczystości i choć w Polsce obchody Dnia 
Ziemi zostały zapoczątkowane dopiero w 1990 roku, to od tego czasu inicja-
tywa cieszy się ogromną popularnością.

 
Celem święta jest promowanie proekolo-
gicznych postaw w społeczeństwie oraz 
budowanie wspólnej odpowiedzialności za 
naszą przyszłość. Podejmowane akcje mają 
na celu uświadomienie politykom i oby-
watelom, jak kruchy jest ekosystem naszej 
planety. To międzynarodowe święto zrów-
noważonej konsumpcji, zrównoważonego 
transportu, ochrony czystego powietrza, 
recyklingu, upcyklingu oraz rękodzieła. 

W zamierzeniu Dzień Ziemi miał być ideolo-
giczną manifestacją, by nagłośnić globalne 
problemy i domagać się odpowiednich dzia-
łań od członków sceny politycznej. Bo nie 
wystarczy oszczędzać wodę i wyrzucać pa-
pierki do śmietnika, aby uniknąć katastrofy 
klimatycznej czy zanieczyszczenia mórz i oce-
anów. Trzeba domagać się walki z wyciekami 

Nie poprzestając na słowach, zainspiruj 
znajome placówki edukacyjne, by podczas 
specjalnie zorganizowanych zajęć uczniowie 
wyszli poza szkołę i razem z opiekunami 
oraz mieszkańcami osiedla oczyszczali wy-
brany teren z odpadków i śmieci. To także 
doskonały pomysł na alternatywne wyko-
rzystanie przerwy na lunch przez pracow-
ników korporacji. Parki, lasy, łąki, skwerki – 
każdy teren zielony, zwłaszcza w miastach, 
jest na wagę złota. 

Zrób wiosenne porządki w domu. Serio. 
Przy okazji zbierz makulaturę – stare ga-
zety, papiery, kartonowe pudełka, ulotki, 
gazetki reklamowe – i oddaj ją do punktu 
skupu. Niepotrzebne szkło wrzuć do spe-
cjalnego kontenera. Czy wiesz, że przy 
recyklingu szkła zużywa się aż o 21 proc. 
energii mniej niż przy produkcji nowego? 
Zbierz puszki aluminiowe (po napojach ga-
zowanych) i przekaż je do punktu odbioru. 
Wyobraź sobie, że złoża boksytu, z którego 
otrzymuje się aluminium potrzebne do ich 
produkcji, nie są odnawialne! Aluminiowe 
puszki nadają się więc w całości do ponow-
nego przetworzenia. Zorganizuj w bloku 
punkt zbierania zużytych baterii, które są 
szczególnie szkodliwe dla natury i zdrowia, 
ponieważ mają w składzie metale ciężkie 
(ołów, kadm, cynk, rtęć i nikiel). Ich przedo-
stanie się do środowiska wywołałoby po-
ważne zakłócenia w procesie samooczysz-
czania wód i gleb. Prawidłowo wyrzucone 
baterie zyskują szansę na przetworzenie 
i ponowne wykorzystanie surowców. Uzbie-
rane śmieci elektryczne zawieź do specjal-
nego miejsca ich składowania.

I choć ekologom taki trywialny wkład wła-
sny może wydawać się walką z wiatrakami, 
to jednak wielu społeczników w taki sposób 
nabiera determinacji i odwagi do działań na 
szerszą skalę.

Dzień Ziemi (Earth Day), corocznie obcho-
dzony 22 kwietnia, to największe ekologicz-
ne święto świata. Łączy ludzi niezależnie od 
narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy 
miejsca zamieszkania. Ogniwem jest plane-
ta, po której stąpamy. Stań się świadomym 
mieszkańcem planety. Bo karma wraca.

Sylwia Znyk

recyklingowi. Przy okazji Ikea przypomi-
na o rzeczach, które leżą w piwnicach, na 
strychach i w szafach. Odłożone, bo „może 
kiedyś się przydadzą”, i często zapomniane. 
Ot, tzw. „przydasie”.

Mówią, że W PRL sztuką było zrobić coś 
z niczego. Dzisiaj sztuką jest zrobić coś 
z czegoś. Produkujemy, użytkujemy, wy-
rzucamy… Sposobem na wdrożenie idei 
nowej ekonomii jest gospodarka o obiegu 
zamkniętym. W jej centrum jest człowiek, 
a nie zysk. Twórczym zagospodarowaniem 
odpadów jest m.in. upcykling – forma prze-
twarzania wtórnego, w wyniku którego po-
wstają produkty o wartości wyższej, trak-
towane jako wartościowe surowce. Proces 
ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość od-
padów, jak i materiałów wykorzystywanych 
w produkcji pierwotnej. 

element przyszkolnego kompostownika, 
zainicjować wśród osiedlowej społeczności 
bookcrossing czy tzw. givebox. Warto brać 
przykład ze Szwedów, którzy otworzyli cen-
trum handlowe ReTuna Återbruksgalleria, 
sprzedające tylko produkty po naprawie 
i z recyklingu. To ich ekoalternatywa dla 
konsumpcjonizmu. Ekologiczne centrum 
handlowe funkcjonuje na zasadzie donacji. 
Każdy może przynieść do niego ubrania, 
sprzęt lub niepotrzebne przedmioty. In-
nym rozwiązaniem jest stworzenie lokalnej 
jadłodzielni (tzw. foodsharing). 

Podjęte działania nie powinny być jed-
nak jednorazowe, bo ekologizowanie to 
nieprzerwany proces. W działaniach lo-
kalnych mieszkańcy przy okazji nabywają 
umiejętności poszukiwania wspierających 
sojuszników, przewidują, pokonują trudno-
ści. Nie tylko biorą, ale i dają. Jak w obwo-
dzie zamkniętym. 

Dzień Ziemi skłania do refleksji – w jakim 
punkcie na Ziemi jesteś, jaką pełnisz na niej 
funkcję i na czym opiera się wasza koegzy-
stencja. Bycie mieszczuchem nie zwalnia cię 
z odpowiedzialności. Jeśli z ekologią jesteś na 
bakier, to najlepszy moment, by to zmienić. 

Warto odgapić od warszawiaków pomysł na 
tworzenie bomb nasiennych i podrzucanie 
ich na upatrzone nieużytki. Bomby natural-
ne to małe kuleczki wypełnione po brzegi 
gliną, nasionami ziół i kwiatów, torfem lub 
ziemią. Z łatwością zmieszczą się w kiesze-
ni – gotowe, by rozrzucić je wszędzie tam, 
gdzie kilka tygodni później chciałbyś zoba-
czyć kawałek kwietnej łąki. Jeśli nie lubisz 
działać z tzw. przyczajki, dołącz do zorga-
nizowanych grup, które zajmują się sadze-
niem drzew i krzewów oraz profesjonalnym 
zazielenianiem powierzchni.

Przykładem upcyklingu jest szycie toreb 
z plandek samochodowych i banerów re-
klamowych lub produkcja sandałów ze 
zużytych opon samochodowych. Udanym 
upcyklingiem jest także serwatka – nie-
zwykle pożądany „superfood”, będący tak 
naprawdę produktem odpadowym, które-
go duże ilości powstają podczas produkcji 
twarogów i serów żółtych. Podobnie ma 
się rzecz z bajaderą (inaczej bajaderka, kar-
tofelek, ziemniaczek, a także kula rumowa) 
– kulistym ciastkiem wytwarzanym na ba-
zie odpadów cukierniczych (np. okrawków 
ciastek deserowych), z dodatkiem kakao, 
rumu, czekolady, orzeszków ziemnych lub 
wiórków kokosowych. 

Gospodarka obiegu zamkniętego to nie tyl-
ko idea gospodarowania odpadami, ale tak-
że pojęcie związane z innowacją. To tchnie-
nie nowego życia w przedmioty zamiast 
wykluczania ich z obiegu. To filozofia „zero 
waste”. Śmietnik to wyrok ostateczny. Przy 
okazji Dnia Ziemi warto znaleźć alternaty-
wę – wykorzystać resztki ze stołówki jako 
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ropy, trującymi fabrykami i elektrowniami, 
toksycznymi odpadami i zanikiem dzikiego 
życia. Należy apelować o czystość wód i po-
wietrza, stale monitorując ich jakość. Trzeba 
żądać natychmiastowego ograniczenia emisji 
CO2 i przejścia gospodarek świata na odna-
wialne źródła energii. Degradacja środowi-
ska naturalnego to palący problem.

Działacze wnoszą apelacje do polityków 
o podjęcie pilnych działań, a politycy wy-
dają odezwy do społeczności międzynaro-
dowej, by działać wspólnie i na bieżąco. 
Warto więc zainspirować decydentów, by 
wyszli poza swoją strefę komfortu i zamiast 
na sucho analizować dane i tabele, podję-
li konkretne działania. Marsze, manifesty, 
apele, protesty – form wyrażania własnych 
potrzeb jest wiele. Grunt, żeby roszczenia 
nie spaliły na panewce.

Aby przekaz nabrał mocy i trafił do szero-
kiego grona odbiorców, w Dniu Ziemi na 
całym świecie tysiące stowarzyszeń ekolo-
gicznych podejmuje różnorakie działania 
twórcze. Aranżują wystawy tematyczne, 
sympozja, pokazy i dyskusje panelowe oraz 
zachęcają do udziału w warsztatach, w któ-
rych specjaliści wielu dziedzin naukowych 
przekazują praktyczną wiedzę w formie 
konkursów, eksperymentów i zabaw. Lo-
kalnym fetom towarzyszą często kiermasze 
rękodzieła, strefy napraw, rekonstrukcji, 
a także międzysąsiedzkie pikniki sprzyjające 
kreatywnej wymianie pomysłów. 

Dzień Ziemi wymaga od ciebie obecności. 
Jeśli nie w roli politycznego aktywisty, to 
choćby jako aktywnego członka lokalnej 
społeczności. Kilka lat temu media obiegła 
reklama firmy Ikea, która promowała ideę 
prowadzenia działalności w oparciu o kon-
cepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, 
tzw. „Circular Ikea”. Co to znaczy? Że firma 
myśli „na okrągło” o wszystkim, co robi. 
Począwszy od materiałów, z jakich korzysta, 
przez sposób zasilania sklepów, aż po roz-
wiązania, dzięki którym jej produkty mogą 
służyć dłużej i wrócić do obiegu – naprawia-
ne, ponownie wykorzystane i poddawane 

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy 
Dzień Ziemi, jest najszumniej obchodzonym na świecie świętem ekologicz-
nym. Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferen-
cji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 roku. Już rok później 
odbyły się szeroko komentowane uroczystości i choć w Polsce obchody Dnia 
Ziemi zostały zapoczątkowane dopiero w 1990 roku, to od tego czasu inicja-
tywa cieszy się ogromną popularnością.

 
Celem święta jest promowanie proekolo-
gicznych postaw w społeczeństwie oraz 
budowanie wspólnej odpowiedzialności za 
naszą przyszłość. Podejmowane akcje mają 
na celu uświadomienie politykom i oby-
watelom, jak kruchy jest ekosystem naszej 
planety. To międzynarodowe święto zrów-
noważonej konsumpcji, zrównoważonego 
transportu, ochrony czystego powietrza, 
recyklingu, upcyklingu oraz rękodzieła. 

W zamierzeniu Dzień Ziemi miał być ideolo-
giczną manifestacją, by nagłośnić globalne 
problemy i domagać się odpowiednich dzia-
łań od członków sceny politycznej. Bo nie 
wystarczy oszczędzać wodę i wyrzucać pa-
pierki do śmietnika, aby uniknąć katastrofy 
klimatycznej czy zanieczyszczenia mórz i oce-
anów. Trzeba domagać się walki z wyciekami 

Nie poprzestając na słowach, zainspiruj 
znajome placówki edukacyjne, by podczas 
specjalnie zorganizowanych zajęć uczniowie 
wyszli poza szkołę i razem z opiekunami 
oraz mieszkańcami osiedla oczyszczali wy-
brany teren z odpadków i śmieci. To także 
doskonały pomysł na alternatywne wyko-
rzystanie przerwy na lunch przez pracow-
ników korporacji. Parki, lasy, łąki, skwerki – 
każdy teren zielony, zwłaszcza w miastach, 
jest na wagę złota. 

Zrób wiosenne porządki w domu. Serio. 
Przy okazji zbierz makulaturę – stare ga-
zety, papiery, kartonowe pudełka, ulotki, 
gazetki reklamowe – i oddaj ją do punktu 
skupu. Niepotrzebne szkło wrzuć do spe-
cjalnego kontenera. Czy wiesz, że przy 
recyklingu szkła zużywa się aż o 21 proc. 
energii mniej niż przy produkcji nowego? 
Zbierz puszki aluminiowe (po napojach ga-
zowanych) i przekaż je do punktu odbioru. 
Wyobraź sobie, że złoża boksytu, z którego 
otrzymuje się aluminium potrzebne do ich 
produkcji, nie są odnawialne! Aluminiowe 
puszki nadają się więc w całości do ponow-
nego przetworzenia. Zorganizuj w bloku 
punkt zbierania zużytych baterii, które są 
szczególnie szkodliwe dla natury i zdrowia, 
ponieważ mają w składzie metale ciężkie 
(ołów, kadm, cynk, rtęć i nikiel). Ich przedo-
stanie się do środowiska wywołałoby po-
ważne zakłócenia w procesie samooczysz-
czania wód i gleb. Prawidłowo wyrzucone 
baterie zyskują szansę na przetworzenie 
i ponowne wykorzystanie surowców. Uzbie-
rane śmieci elektryczne zawieź do specjal-
nego miejsca ich składowania.

I choć ekologom taki trywialny wkład wła-
sny może wydawać się walką z wiatrakami, 
to jednak wielu społeczników w taki sposób 
nabiera determinacji i odwagi do działań na 
szerszą skalę.

Dzień Ziemi (Earth Day), corocznie obcho-
dzony 22 kwietnia, to największe ekologicz-
ne święto świata. Łączy ludzi niezależnie od 
narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy 
miejsca zamieszkania. Ogniwem jest plane-
ta, po której stąpamy. Stań się świadomym 
mieszkańcem planety. Bo karma wraca.

Sylwia Znyk

recyklingowi. Przy okazji Ikea przypomi-
na o rzeczach, które leżą w piwnicach, na 
strychach i w szafach. Odłożone, bo „może 
kiedyś się przydadzą”, i często zapomniane. 
Ot, tzw. „przydasie”.

Mówią, że W PRL sztuką było zrobić coś 
z niczego. Dzisiaj sztuką jest zrobić coś 
z czegoś. Produkujemy, użytkujemy, wy-
rzucamy… Sposobem na wdrożenie idei 
nowej ekonomii jest gospodarka o obiegu 
zamkniętym. W jej centrum jest człowiek, 
a nie zysk. Twórczym zagospodarowaniem 
odpadów jest m.in. upcykling – forma prze-
twarzania wtórnego, w wyniku którego po-
wstają produkty o wartości wyższej, trak-
towane jako wartościowe surowce. Proces 
ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość od-
padów, jak i materiałów wykorzystywanych 
w produkcji pierwotnej. 

element przyszkolnego kompostownika, 
zainicjować wśród osiedlowej społeczności 
bookcrossing czy tzw. givebox. Warto brać 
przykład ze Szwedów, którzy otworzyli cen-
trum handlowe ReTuna Återbruksgalleria, 
sprzedające tylko produkty po naprawie 
i z recyklingu. To ich ekoalternatywa dla 
konsumpcjonizmu. Ekologiczne centrum 
handlowe funkcjonuje na zasadzie donacji. 
Każdy może przynieść do niego ubrania, 
sprzęt lub niepotrzebne przedmioty. In-
nym rozwiązaniem jest stworzenie lokalnej 
jadłodzielni (tzw. foodsharing). 

Podjęte działania nie powinny być jed-
nak jednorazowe, bo ekologizowanie to 
nieprzerwany proces. W działaniach lo-
kalnych mieszkańcy przy okazji nabywają 
umiejętności poszukiwania wspierających 
sojuszników, przewidują, pokonują trudno-
ści. Nie tylko biorą, ale i dają. Jak w obwo-
dzie zamkniętym. 

Dzień Ziemi skłania do refleksji – w jakim 
punkcie na Ziemi jesteś, jaką pełnisz na niej 
funkcję i na czym opiera się wasza koegzy-
stencja. Bycie mieszczuchem nie zwalnia cię 
z odpowiedzialności. Jeśli z ekologią jesteś na 
bakier, to najlepszy moment, by to zmienić. 

Warto odgapić od warszawiaków pomysł na 
tworzenie bomb nasiennych i podrzucanie 
ich na upatrzone nieużytki. Bomby natural-
ne to małe kuleczki wypełnione po brzegi 
gliną, nasionami ziół i kwiatów, torfem lub 
ziemią. Z łatwością zmieszczą się w kiesze-
ni – gotowe, by rozrzucić je wszędzie tam, 
gdzie kilka tygodni później chciałbyś zoba-
czyć kawałek kwietnej łąki. Jeśli nie lubisz 
działać z tzw. przyczajki, dołącz do zorga-
nizowanych grup, które zajmują się sadze-
niem drzew i krzewów oraz profesjonalnym 
zazielenianiem powierzchni.

Przykładem upcyklingu jest szycie toreb 
z plandek samochodowych i banerów re-
klamowych lub produkcja sandałów ze 
zużytych opon samochodowych. Udanym 
upcyklingiem jest także serwatka – nie-
zwykle pożądany „superfood”, będący tak 
naprawdę produktem odpadowym, które-
go duże ilości powstają podczas produkcji 
twarogów i serów żółtych. Podobnie ma 
się rzecz z bajaderą (inaczej bajaderka, kar-
tofelek, ziemniaczek, a także kula rumowa) 
– kulistym ciastkiem wytwarzanym na ba-
zie odpadów cukierniczych (np. okrawków 
ciastek deserowych), z dodatkiem kakao, 
rumu, czekolady, orzeszków ziemnych lub 
wiórków kokosowych. 

Gospodarka obiegu zamkniętego to nie tyl-
ko idea gospodarowania odpadami, ale tak-
że pojęcie związane z innowacją. To tchnie-
nie nowego życia w przedmioty zamiast 
wykluczania ich z obiegu. To filozofia „zero 
waste”. Śmietnik to wyrok ostateczny. Przy 
okazji Dnia Ziemi warto znaleźć alternaty-
wę – wykorzystać resztki ze stołówki jako 
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cierniowe zdobiące rzeźby Jezusa Ukrzyżo-
wanego. Tarnina to dziki gatunek śliwy, który 
daje smaczne owoce. Kwiaty i owoce wyko-
rzystuje się w ziołolecznictwie, na przykład 
w leczeniu kamicy nerkowej. W kosmetyce 
używany jest miąższ tych owoców – do spo-
rządzania maseczek odżywczych. 

W ostatnią niedzielę postu święci się palmy, 
upamiętniając wjazd Jezusa do Jerozolimy. 
Współcześni Chrystusowi ludzie posługiwa-
li się liśćmi rosnącej na Bliskim Wschodzie 
palmy daktylowej, uważanej za drzewo 
życia, symbol światłości i życia wiecznego. 
Natomiast w Polsce trzeba było znaleźć ja-
kiś rodzimy odpowiednik liści palmowych. 
Podstawą wielkanocnej palmy stała się 
więc trzcina i witki brzozy lub wierzby wraz 
z rosnącymi na nich baziami – czyli męskim 
kwiatostanem. Do wykonania wielkanocnej 
palmy używano także gałązek barwinka, 
mirtu, jałowca czy kwiatów kocanki. Bar-
winek bardzo długo zachowuje świeżość 
ciemnozielonych liści, dlatego jest dosko-
nałym tłem dla różnokolorowych kwiatów. 

Wierzono w oczyszczającą i uzdrawiającą 
moc palm wielkanocnych, dlatego uderza-
no nimi domowników i bydło oraz przecho-
wywano je w domu, by strzegły od poża-
rów i dawały ochronę przed wszelkim złem. 
Dlaczego akurat gałązki z baziami na trwałe 
związały się z Wielkanocą? Wierzba jest 
symbolem zmartwychwstania i nieśmier-

Krzyż, na którym umarł Jezus, wykonano 
najprawdopodobniej z pinii – śródziem-
nomorskiej sosny. Posiadaniem jego frag-
mentów szczycą się różne kościoły kato-
lickie – jeden z kawałków obejrzeć można 
w brukselskiej katedrze św. Michała i św. 
Guduli, inny kawałek przechowywany jest 
w klasztorze Świętego Krzyża na Łysej Górze 
w województwie świętokrzyskim. 

Istnieje nawet 
roślina będąca 
obrazem Męki 
Pańskiej, a to za 
sprawą hiszpań-
skich misjonarzy 

z XVIII w. Pewnemu pnączu o dość niezwy-
kłym wyglądzie nadali nazwę passiflora, 
czyli męczennica – wyraz „passio” oznacza 
bowiem cierpienie, męczeństwo, mękę. 
Kwiat tej rośliny skojarzył im się z wydarze-
niami z Golgoty: wydłużone płatki z ostrza-
mi włóczni, słupki – z gwoźdźmi, a potrójny 
rząd włosków – z koroną cierniową. 

Typowo polską rośliną symbolizują mękę 
Chrystusa jest tarnina, a to ze względu na 
obecność gałązek z długimi i ostrymi ciernia-
mi. Tradycyjnie wykonywano z nich korony 

Wielkanoc jest dla chrześcijan jednym z najważniejszych świąt religijnych 
w roku. Wielu osobom kojarzy się z tradycyjnymi zwyczajami (jak śmigus dyn-
gus) czy potrawami (jak mazurek). To także czas pożegnania zimy i początku 
wiosny. Tak jak Boże Narodzenie nie może się obejść bez choinki, tak i Wiel-
kanoc ma typowe dla siebie rośliny – symbole tych świąt i zwiastuny wiosny. 

Jedne z tych roślin mają związek z chrześcijaństwem, inne z tradycją 
obchodzenia Wielkanocy. Jeszcze inne po prostu zdobią nasze stoły i domy 
w tym niezwykłym czasie, zapewniając wiosenny wystrój. Niektóre mogą być 
nawet świetną przekąską i dodatkiem do świątecznych potraw. Wszystkie 
natomiast bogate są w symbolikę. 

Są takie rośliny, 
które pojawiają 
się na kartach 
Pisma Świętego, 
stanowiąc tło 
rozgrywających 

się tam wydarzeń. Jedną z nich jest drze-
wo oliwne. To właśnie w ogrodzie oliwnym 
modlił się Jezus przed śmiercią krzyżową. 
W Starym Testamencie gołębica przyniosła 
Noemu właśnie gałązkę oliwną na znak, że 
wody potopu się obniżają. Oliwka to we 
wszystkich krajach basenu Morza Śród-
ziemnego symbol wolności, pokoju i do-
brobytu. Ale także życia wiecznego – po-
nieważ ma wiecznie zielone liście i może 
„żyć” niezwykle długo – kilkaset, a nawet 
kilka tysięcy lat. W Atenach do dziś dnia 
turystom pokazywane jest drzewo oliwne, 
pod którym miał się przechadzać Platon. 
Także i gaje oliwne w dzisiejszym Izraelu 
mogły być świadkami ostatnich ziemskich 
dni Jezusa. Zaś oliwa z oliwek nadal stano-
wi podstawowy składnik olejów świętych 
używanych w czasie nadawania sakramen-
tów – chrztu, bierzmowania, namaszczenia 
chorych, święceń kapłańskich. 
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nie w lasach niska krzewinka, dająca także 
czerwone jadalne owoce zwane borówka-
mi. Liście bukszpanu i borówki mają bardzo 
podobny kształt. Dawniej do dekoracji ko-
szyczków i stołów w Wielką Niedzielę wyko-
rzystywano gałązki i kwiaty barwinka pospo-
litego, o czym wspominał znany XIX-wieczny 
etnograf Zygmunt Gloger. Natomiast w wy-
warze z liści barwinka farbowano jajka. Buj-
nie rozrośnięte barwinkowe kobierce pora-
stały lasy i cmentarze. W kwietniu wśród 
ciemnozielonych listków pojawiały się fi o-
letowe kwiaty w kształcie wiatraczków. Ta 
wiecznie zielona roślina jest symbolem nie-
śmiertelności, wieczności i raju. 

 

Rzeżucha to roślina, którą tradycyjnie wy-
siewa się przed Wielkanocą, by przystroić 
nią świąteczny stół. Jest bardzo dekoracyj-
na ze względu na jasnozielony kolor listków. 
Od XVII wieku baranka wielkanocnego sta-
wiano właśnie na łączce z rzeżuchy, symbo-
lizującej wiosenną zieleń i odradzanie się 
przyrody po zimie. Roślina pochodzi z Da-
lekiego Wschodu i jest uprawiana od sta-
rożytności. Co ciekawe, należy do rodziny 
kapustowatych. Nie wszystkim smakuje, bo 
za sprawą sporej ilości siarki ma dość ostry 
smak, co oddaje jej inna nazwa – pieprzy-
ca siewna. Jest jednak bombą witaminową 
i warto ją jeść wczesną wiosną. Zawiera 
witaminę K i C (tej ostatniej nawet więcej 
niż cytryna), witaminy z grupy B, wapń, ma-
gnez, potas, żelazo oraz łatwo przyswajalne 
jod i chrom. Ułatwia trawienie, obniża po-
ziom cukru we krwi. Może być więc i ozdo-
bą, i smacznym dodatkiem do kanapek, 
sałatek, zup. Należy pamiętać, by wysiać ją 
odpowiednio wcześnie, aby zdążyła wzejść 
i nacieszyć nasze oczy zielonym gąszczem. 

Występująca w Polsce rzeżucha łąkowa 
kwitnie w marcu i kwietniu, czyli wtedy, 
gdy przypadają Święta Wielkanocne. Jed-
nak zazwyczaj wysiewa się ją w domach, 
a nie zbiera z pól i łąk. Najlepiej wysiać ją 
tydzień przed Wielkanocą na ligninę, białą 

bibułę lub płatki kosmetyczne ułożone na 
talerzyku. Ziarenka rzeżuchy wysypujemy 
gęsto, ale tak, by nie nachodziły na siebie. 
Dbamy, by miały zawsze wilgotną podściół-
kę – ale nie za mokrą, bo kiełki zgniją. Sta-
wiamy w ciepłym miejscu, a po wykiełko-
waniu zjadamy zielone listki. 

Najpopularniejszą ozdobą domów w czasie 
Świąt Wielkanocnych są kwitnące w tym cza-
sie rośliny cebulowe – krokusy, hiacynty, nar-
cyzy, tulipany. Także i one mają swoją sym-
boliczną wymowę. Są pierwszymi oznakami 
wiosny, a więc symbolizują nowe życie, roz-
wijającą się i ponownie rozkwitającą przyro-
dę. Każdy z tych kwiatów ma również swoje 
własne znaczenie. Krokusy to symbol świa-
tła i mistycyzmu. Narcyz – odrodzenia i życia 
wiecznego, gdyż według legendy kwiaty te 
wyrosły z ziemi przy grobie w chwili zmar-
twychwstania Chrystusa. Tulipan oznacza 
miłość i odrodzenie jako jeden z pierwszych 
kwiatów zakwitających wiosną. 

Białe i żółte kwiaty tradycyjnie królują w de-
koracji wielkanocnych stołów, symbolizu-
jąc płodność i życie wieczne. Nieodłącznie 
kojarzą się także ze słońcem i szczęściem. 
Tak jak forsycja, której gałązki skąpane są 
żółtym kwieciem, zanim jeszcze wypusz-
czą zielone listki. Po zimowej monotonii 
bieli i szarości nasze mieszkania rozweselą 
hiacynty, gdyż występują w wielu kolorach 
– białe, fi oletowe, niebieskie, żółte, łososio-
we. Dodatkowo ładnie pachną, napełniając 
dom świeżym zapachem. W roli wielkanoc-
nej ozdoby sprawdzą się też popularne wio-
senne kwiaty – bratki, stokrotki, prymulki, 
niezapominajki. A także sasanka, nazywa-
na również kwiatem Wielkanocy, ponieważ 
pozyskiwano z niej zielony barwnik do ma-
lowania pisanek. Kompozycje różnokolo-
rowych wiosennych kwiatów są radosnym 
elementem tych świąt.

Sylwia Maj

kwiatów zakwitających wiosną. 

telności duszy, a przy tym symbolizuje ży-
cie, które potrafi  się odrodzić w trudnych 
warunkach. Jest to jedno z drzew typowych 
dla polskiego pejzażu. Wczesną wiosną po-
jawiają się na jej gałązkach nie liście, ale 
właśnie bazie, zwane też kotkami. Daw-
niej na Śląsku, ale też i w innych regionach 
Polski uważano, że połknięcie bazi chroni 
przed bólami gardła. Niebezpodstawnie 
– w korze wierzby występuje substancja 
o nazwie salicyna, która ma działanie po-
dobne do aspiryny. Działa przeciwzapalnie, 
przeciwgorączkowo i ściągająco. Jednak 
lepszym pomysłem niż połykanie bazi jest 
wypicie wywaru z kory wierzby. W medycy-
nie ludowej było to też remedium na ner-
wobóle oraz środek ułatwiający zasypianie 
i mający ogólne działanie uspokajające. 

W czasie Wielkanocy 
szczególnego znaczenia 
nabiera bukszpan. Jego 
gałązkami dekoruje się 
pa lmy,  koszyczek  ze 
święconką oraz wielka-
nocne stoły. Ten wiecz-

nie zielony krzew, często rosnący w par-
kach czy ogrodach, jest łatwy w uprawie 
i odporny na choroby. Rośnie powoli, ale 
za to charakteryzuje się długowiecznością. 
Łatwo się go przycinana i modeluje, dlatego 
tak świetnie nadaje się do dekoracji. Świe-
żo zerwana gałązka bukszpanu włożona do 
wazonu może być ozdobą nawet przez mie-
siąc. Ponieważ roślina ta zachowuje zielo-
ne liście przez cały rok, stała się symbolem 
wiecznego życia, nieśmiertelności i urodza-
ju. Dla chrześcijan symbolizuje nadzieję na 
zmartwychwstanie i nieskończoność życia. 
Dawniej wierzono, że stroik z bukszpanu 
zawieszony na drzwiach domu odstrasza 
złe duchy oraz zapewnia pomyślność jego 
mieszkańcom. Należy jednak uważać, gdyż 
wszystkie części rośliny zawierają toksyczną 
substancję, dlatego gałązek bukszpanu nie 
powinno się wtykać w ugotowane jajka. 

Są regiony Polski, w których wielkanocne 
koszyczki zdobi się zielonymi gałązkami in-
nych roślin. Jedną z najbardziej popularnych 
jest borówka brusznica – rosnąca natural-
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„Kocham cię na tyle, aby oddać ci nerkę, ale 
niedostatecznie bardzo, by oddać ci pilota” – te 
słowa z powodzeniem mogłoby wypowiedzieć 
każde dziecko, które nie jest jedynakiem. Bywa, 
że w konfliktach między rodzeństwem aż wióry 
lecą. Jednak jakże smutne było życie Czerwonego 
Kapturka, który przez las musiał kroczyć samotnie.

 
10 kwietnia obchodzimy 
Dzień Rodzeństwa.  Idea 
święta powstała w Stanach 
Zjednoczonych,  a  pomy-
słodawczynią była Claudia 
Evart. Evart dorastała w wie-
lopokoleniowej rodzinie. 
Serdeczne i zażyłe relacje 
krzepiły ją i umacniały. Była 
wpatrzona jak w obrazek 
w swoją  s iostrę  i  brata. 
Z Lisette, starszą o dwa lata, 
dzieliła pokój. Jak na starszą 
siostrę przystało, Lisette nie 
szczędziła młodej lekcji ży-
cia. Była towarzyska, popu-
larna i niezwykle aktywna. 
Uczyła Claudię piec ciastka, 
dawała wskazówki, jak opie-
kować się zwierzakami do-
mowymi i dbać o ogródek 
warzywny, a także okazała 
się ekspertką w stylizowaniu 
fryzur. Nic dziwnego, że fa-
scynowała młodszą siostrę. 
Brat Alan, starszy od Claudii 
o pięć lat, od zawsze impo-
nował jej odwagą, hartem 
ducha i krzepkością. Jego 
wypolerowane harcerskie 
odznaki i dumnie obnoszo-
ne plakietki dowodziły wie-
lu sprawności. Dzięki jego 
wsparciu dziewczyna wie-
działa, jak rozbić namiot, w jaki sposób 
unikać trującego bluszczu i jak skrzesać 
ogień. Z czasem i jej harcerski mundurek 
przyozdobiły odznaczenia. Dopingowana 
przez brata i wiedziona ambicją własną 
zdobyła ich więcej niż Alan.

Evart straciła rodzeństwo w tragicznych wy-
padkach, ale pamięć o Lisette i Alanie nie 
pozwoliła jej na bierne opłakiwanie wspo-
mnień nad wspólnymi fotografiami. Chciała 
uświadomić wszystkim, że rodzeństwo to 
wyjątkowy dar, który często doceniamy, gdy 
jest już za późno. Jej osobiste doświadcze-
nia stały się podwalinami fundacji wspiera-
jącej relacje między braćmi i siostrami. Do 
dziś Evart jest jej prezesem.

Konwencja baśni, łącząca świat na poły re-
alny, na poły fantastyczny, tworzy najbliższą 
rozumieniu dziecka rzeczywistość. Pozwala 
oswoić emocje, lęki, ale i nowe sytuacje. Po-
stawa bohatera znajdującego cudowne roz-
wiązanie mobilizuje dziecko do szukania wła-
snych sposobów, jak brać życie za rogi. Lubię 
bajki terapeutyczne. Jedna z nich – o smoku 
Gulgotku – napisana przez uczestników kur-
su terapii pedagogicznej, zawsze przychodzi 
mi na myśl, gdy widzę kobietę w ciąży.

Gulgotek jest smokiem jedynakiem. Wpa-
da w popłoch na wiadomość, że będzie 
miał braciszka. „Po co?” – rozważa zlęk-

niony. Gdy mama smoczyca 
pokazuje mu rozwrzeszczane, 
pomarszczone i nieestetycz-
ne zawiniątko, zaszywa się 
w swoim pokoju. Bezpardo-
nowo wykrzykuje, że młode-
mu nie odda ani rodziców, ani 
zabawek, ani przyjaciół. Do-
piero obserwując niezmącony 
spokój opiekunów, dochodzi 
do przekonania, że może opu-
ścić kryjówkę, bo nic mu nie 
zagraża. Przeciwnie – czekają 
go nowe wyzwania i przygody. 

Nie ma idealnego czasu na 
kolejne dziecko, tak jak nie 
ma idealnej recepty, w jaki 
sposób bezboleśnie poinfor-
mować młodych o rychłym 
powiększeniu rodziny. Bo po-
dobnie jak do macierzyństwa 
dojrzewa kobieta, a do ojco-
stwa mężczyzna, tak i rodzeń-
stwo potrzebuje czasu, by 
przełknąć łyżkę dziegciu. 

„Skarbie, tak bardzo cię ko-
cham i jesteś taka cudowna, 
że zdecydowałem się na dru-
gą żonę, podobną do ciebie” 
– Elaine Mazlish i Adele Faber 
w swojej książce pt. „Rodzeń-
stwo bez rywalizacji” porów-
nują pojawienie się siostry 
czy brata do sytuacji, w której 

mąż przyprowadza do domu drugą, obcą 
kobietę. Jedynak nie musi rywalizować z ro-
dzeństwem o uwagę rodziców, o zabawki 
i przestrzeń, a tu ni z gruszki, ni z pietruszki 
każą mu pod kołyską cmokać, adorować i – 
co gorsza – składać dary w ofierze. I jeszcze 
odprawiać modły dziękczynne, bo przecie 
taka łysa niemowa to dar boży!

Rodzeństwo nie jest monolitem, choćby 
powoływać się na wzniosłe historie i górno-
lotne aforyzmy. Rodzeństwo to grupa o roz-
bieżnych temperamentach, którą łączy jeden 
element – wspólni rodzice. Brat i siostra nie 
mają obowiązku się lubić. Relacja dzieci jest 
ich własną relacją, o indywidualnej dynami-
ce. Przyczyny napięć w rodzeństwie mają 
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różne podłoże. Warto jednak pa-
miętać, że na budowanie tej rela-
cji mają ogromny wpływ rodzice. 
Jeśli będą traktować każde dziecko 
sprawiedliwie, uwzględniając jego 
potrzeby i akceptując odmien-
ność, żaden członek rodziny nie 
pozostanie na marginesie. Nieste-
ty, jeśli osobowości dzieci okażą 
się niekompatybilne, nawet wy-
edukowani rodzice nie pomogą. 

Przed wielkim lasem mieszkał 
pewien biedny drwal ze swoją 
żoną i dwojgiem dzieci. Chłop-
czyk miał na imię Jaś, a dziewczynka Mał-
gosia. Pamiętasz tę baśń? Z pewnością. Jaś, 
podsłuchawszy rozmowę rodziców o chęci 
pozbycia się dzieci i obiecawszy siostrze 
ratunek przed rychłą śmiercią w lesie, na-
zbierał do kieszeni surduta błyszczących 
kamieni, które chyłkiem rzucał za siebie. 
Chcąc wrócić do domu, szli za krzemienia-
mi, które jarzyły się w nocy jak nowo wybi-
te monety i wskazywały im drogę. Podobny 
fortel zastosował z chlebem, ale ten okazał 
się chybiony – zgłodniałe ptaki nie zostawiły 
ani okrucha. Brat i siostra, szukając ratunku, 
trafili pod strzechę okrutnej wiedźmy, która 
takie dziateczki jak one zjadała ze smakiem. 
Małgosia podstępem zagoniła staruchę do 
pieca, zasunęła rygiel, a tym samym skazała 
kanibalkę na śmierć. Nie pozostało jej nic 
innego, jak uwolnić uwięzionego brata. Ro-
dzeństwo padło sobie w ramiona, wykonu-
jąc harce ze szczęścia. Zwłaszcza że z chaty 
oprawcy wynieśli skrzynie z perłami i skar-
bami. I tak, objuczeni złotem i szczęśliwi, 
powrócili do domu, w którym odtąd nie 
zabrakło ni ptasiego mleczka.

Literatura aż puchnie od przykładów ro-
dzeństw, które są dla siebie wsparciem na-
wet wtedy, gdy cały świat runie im na głowę. 
Być może Jaś na co dzień ciągnął Małgosię 
za warkocze, szturchał w wynędzniałe że-
bra i nie pozwalał dotykać swojej procy. Być 
może Małgosia nie chciała go dopuścić do 
szmacianej lalki, którą z upodobaniem ob-
nosiła po pobliskim zagajniku, i zarzucała 
chłopcu, że jest zanadto pyszałkowaty i ob-
cesowy, aby zbliżać się do niej podczas za-
baw. Być może nawet nieraz dali sobie po 
kuksańcu – rodzeństwo, które się nie bije, to 
nie rodzeństwo! Niemniej jednak w obliczu 
tragedii instynktownie trzymali sztamę i sta-

wali w swojej obronie. Na bank Jaś oddałby 
Małgosi nerkę; bez wahania zrobiłaby tak 
i Małgosia. Co nie znaczy, że po powrocie do 
chaty drwala nie wróciłaby też podwórkowa 
anarchia i zgrzyty o byle gałąź. 

W latach 70. ubiegłego wieku prężnie działa-
ła amerykańska grupa The Jackson 5, znana 
także jako The Jacksons. W skład zespołu 
wchodziły dwie siostry i pięciu braci, w tym 
Michael, który zrobił zawrotną karierę solo-
wą. Ich występy cieszyły się szaloną popular-
nością; za koncerty dostawali krocie. Muzycy 
zachwycali radosną energią i perfekcyjnie 
wykonywanymi układami tanecznymi. Byli 
pierwszymi w historii fonografii wykonawca-
mi, którzy umieścili swoje cztery debiutanc-
kie single na szczytach amerykańskich list 
przebojów. Niestety, rodzina Jacksonów ra-
czej nie należała do szczęśliwych. Nazywano 
ją wręcz dysfunkcyjną. Okazało się, że ojciec, 
gdy chłopcy ćwiczyli swoje sławetne układy 
choreograficzne, z pasem w ręku pilnował, 
aby żaden z nich nie wypadł z rytmu. Z la-
tami nawarstwiały się spory o sławę i pie-
niądze, a brudy prano publicznie – w radiu, 
prasie i telewizji. Rodzeństwo – imponująco 
zgrane na scenie – w prawdziwym życiu było 
sobie obce lub wręcz wrogie.

Kojarzysz Monikę i Rossa z serialu „Przyja-
ciele”, braci Boskich z „Rodzinki.pl” i bliźnia-
ków Weasley z serii o „Harrym Potterze”? 
Jak wynika z badań, dzieci i nastolatkowie 
w rodzeństwie nie upatrują pokrewnych 
dusz, ale współzawodników, którzy niwe-
czą im zabawę, szpiegują przez dziurkę od 
klucza i sprzątają sprzed nosa co lepsze ką-
ski. Pokłóceni, obrażeni – zwykle o dro-

biazgi. Bezwzględnie wybierają 
przyjaciół spoza grona domow-
ników. W wielu rodzinach przy-
chodzi taki moment, gdy bracia 
i siostry stają na rozdrożu i bez 
żadnych dramatów każde od-
chodzi w inną stronę. Swoją 
stronę. Może dla niektórych to 
i lepiej niż powielanie biografii 
Kaina i Abla czy Aliny i Ballady-
ny. Dopiero z wiekiem dla czło-
wieka ważniejsze stają się więzi 
rodzinne, a tym samym relacje 
siostrzano-braterskie. Człowiek 
starszy lubi  zatracać się we 
wspomnieniach, kiedy robił fi-
gle i kradł jabłka z sadu sąsiada. 

A któż nie pamięta lepiej tych sztubackich 
ekstrawagancji jak brat i siostra?

Raksza bandhan to hinduskie święto przy-
padające w czasie pełni Księżyca w okoli-
cach lipca i sierpnia. Punktem kulmina-
cyjnym uroczystości jest zawiązanie przez 
siostrę kolorowej nici na nadgarstku brata. 
Stąd nazwa święta – „raksza” znaczy ochro-
na, a „bandhan” wiązanie, więzy. Nić (rak-
hi) symbolizuje braterski związek między 
dwiema osobami, niekoniecznie połączo-
nych więzami krwi, kasty, narodowości czy 
religii. W zamian brat obdarowuje siostrę 
słodyczami i zobowiązuje się jej bronić. 
Bywa czasami, że obydwie osoby są płci 
żeńskiej. Rakhi można również wiązać przy 
innych specjalnych okazjach, aby okazać 
solidarność lub powinowactwo (nie tylko 
między rodzeństwem), jak to się działo 
podczas ruchów niepodległościowych 
w Indiach. Jest to uroczystość rodzinna, 
w której uczestniczą wszyscy jej członko-
wie, ubierając się w odświętne ubrania. 
Czasem gesty mówią więcej niż słowa.

Szumnie obchodzimy Dzień Matki, Dzień 
Ojca, Dzień Dziadka i Babci oraz Dzień 
Dziecka. Warto jednak wpisać w kalendarz 
Dzień Rodzeństwa. Jeśli nadal nie stać cię, 
by podzielić się z rodzeństwem pilotem (bo 
zadry z dzieciństwa wciąż pieką), obiecaj 
chociaż nerkę. Małgosia bez Jasia zginęła-
by z głodu w lesie, a Jaś bez Małgosi trafiłby 
wprost do brzucha barbarzyńskiej wiedźmy. 
Rodzeństwo to piękna idea, ale trudna rela-
cja. Spójrz tylko na siostry Kardashian!

Sylwia Znyk

22 GAZETKA



GAZETKA   23







Konopie  
dla zdrowia i  urody

KONOPIE   SIEWNE  
A INDYJSKIE

Przede wszystkim musimy rozróżnić 
konopie siewne od indyjskich. Te dru-
gie, potocznie nazywane marihuaną, 
zawierają dużą ilość THC (tetrahydro-
kannabinol) oraz małą zawartość CBD 
(kanabinoid). THC odpowiedzialny jest 
za narkotyczne działanie rośliny, CBD 
– skupia jej pozostałe, korzystne wła-
ściwości. Siewne, ze względu na niską 
zawartość THC, nazywane są niepsy-
choaktywnymi, co powoduje, że nie 
mają nic wspólnego z narkotykowym 
pojęciem marihuany. Za złą sławę ko-
nopi bez wątpienia odpowiada jej  
indyjska odmiana, która w drugiej poło-
wie XX w. przeżywała swój złoty okres, 
stając się ważnym elementem codzien-
ności wielu środowisk na całym świecie. 
Do dziś palenie marihuany jest jedną 
z powszechnych rozrywek, co również 
komplikuje pełną legalizację uprawy ko-
nopi w innych celach.

Same konopie mają wiele zalet już na 
samym poziomie uprawy. Są bardzo od-
porne na warunki zewnętrzne oraz na 

choroby, szybko rosną i są mało wyma-
gające, jeśli chodzi o warunki atmosfe-
ryczne czy nawadnianie. Ich uprawa jest 
ekologiczna – nie trzeba jej wspomagać 
żadnymi sztucznymi środkami, plon nie 
wymaga konserwacji, a pola uprawne 
po konopiach są świetnie przygotowa-
ne pod kolejne zasiewy innych roślin. 
Konopie, wysokie do 5 m, nie pozwala-
ją wyrastać chwastom w swoim pobliżu, 
pozostawiając niezachwaszczone podło-
że, a ich rozgałęziony system korzeniowy 
korzystnie spulchnia glebę. Uprawa ko-
nopi jest także ekonomiczna – w cztery-
-pięć miesięcy po zasianiu można zebrać 
bardzo duże, zdrowe plony. 

NA JĘZYK, NA TWARZ, 
NA BUDOWĘ

Przez stulecia konopie były wykorzysty-
wane w różnych dziedzinach życia; co 
ciekawe, prawie wszystkie elementy ro-

śliny miały wszechstronne zastosowanie. 
Nasiona i olej z konopi są jadalne, mają 
wiele pozytywnych korzyści dla zdrowia, 
są bowiem bogate w kwasy omega 3 i 6, 
mają niewiele tłuszczów nasyconych, są 
źródłem błonnika, witamin, białka, mi-
nerałów. Te same właściwości doceniono 
w kosmetyce. Olejek konopny nie tylko 
opóźnia procesy starzenia skóry i przy-
wraca jej jędrność, ale pomaga w walce 
z różnorodnymi chorobami skóry. Owoce 
i nasiona bywają stosowane jako karma 
dla ptaków, a odpady po produkcji – jako 
pasza dla zwierząt hodowlanych. Z ko-
nopi powszechnie pozyskuje się także 
włókna, które są niezwykle wytrzymałe. 
Wykorzystuje się je w przemyśle tkackim 
(np. produkcja odzieży), budowlanym 
(np. produkcja materiałów izolacyjnych 
czy betonu), motoryzacyjnym (np. pro-
dukcja elementów karoserii), papierni-
czym (bardziej ekologiczne i wydajniejsze 
niż produkcja drzewna) i wielu innych. Co 
ciekawe, olej konopny można przekształ-
cić w napędowy, a z włókien można pro-
dukować biomasę do spalania.

20 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Marihuany. 
To wydawałoby się kontrowersyjne święto może pomóc odczaro-
wać zły PR wokół konopi, który utrwalił się w ostatnich kilkudziesię-
ciu latach. Kojarzone zazwyczaj z narkotykami, tak naprawdę mają 

wszechstronne zastosowanie i coraz częściej dopuszcza się je 
do powszechnego, również medycznego, użytku.

Żeby jednak rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące ko-
nopi, trzeba bliżej przyjrzeć się nie tylko przepisom 
prawnym, ale i konkretnym odmianom oraz oczywi-

ście ich właściwościom. Do powszechnego użytku 
dopuszcza się dziś konopie bazujące na CBD. Te za-

wierające wysokie stężenie THC są nielegalne 
poza przemysłem farmakologicznym. Warto 
wiedzieć, czym tak naprawdę się różnią i skąd 
się biorą kontrowersje wokół współczesnego 

zastosowania różnych konopi.
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Z tego szerokiego spektrum zastosowa-
nia wynika jedno – zastosowanie kono-
pi z niską zawartością THC jest nie tyl-
ko pożyteczne, tanie, ekonomiczne, ale 
i ekologiczne w szerszej perspektywie. 
Najważniejsze korzyści, które dziś może 
ludzkości przynieść korzystanie z dobro-
dziejstw tej kontrowersyjnej rośliny, do-
tyczą zaś przemysłu farmakologicznego 
i medycznego. Tutaj występują już jed-
nak konopie indyjskie zawierające sto-
sunkowo dużo THC. 

MARIHUANA MEDYCZNA
Konopie są z powodzeniem wykorzysty-
wane przy produkcji najrozmaitszych le-
ków: przeciwbólowych, przeciwlękowych, 
przeciwzapalnych, rozkurczowych, anty-
biotyków i wielu innych. Są wykorzysty-
wane w walce ze skutkami oparzeń, rów-
nież z powodu radioterapii, oraz choroba-
mi skóry takimi jak łuszczyca, trądzik czy 
egzema. Pomagają chorym na padaczkę 
ograniczyć liczbę napadów. U astmatyków 
minimalizują nagłe ataki kaszlu. Osobom 
z depresją blokują reakcje na negatywne 
bodźce. Chorym na stwardnienie rozsiane 
pozwalają dłużej utrzymać sprawne mię-
śnie. U chorych na Alzheimera wspoma-
gają pamięć i koncentrację. Reumatykom 
koją ból. Wzmagają apetyt u chorych na 

AIDS i anoreksję. U cukrzyków eliminują 
nagłe skoki insuliny. Cierpiącym na nowo-
twory oraz w trakcie chemioterapii uśmie-
rzają ból oraz hamują wymioty. Obniżają 
poziom cholesterolu we krwi. 

To tylko niektóre ze schorzeń, w których 
lek na bazie konopi medycznych potrafi 
zdziałać cuda. Badania zakrojone na sze-
roką skalę pokazują, że ilość skutków nie-
pożądanych jest niewspółmiernie niska 
w stosunku do dobroczynnego wpływu 
na stan zdrowia chorujących. Cały czas 
poszerzane są także dziedziny medyczne, 
w których można wykorzystywać właści-
wości konopi. Powoli pojawia się społecz-
na akceptacja tego składnika w lekach 
oraz terapiach leczniczych, a akceptację 
tę zaczyna także wspierać prawo. 

0,2% TOLERANCJI
W Unii Europejskiej dopuszczona jest 
uprawa i sprzedaż konopi siewnych 
zawierających mniej niż 0,2% THC, bo-
gatych w CBD. Odmianą konopi speł-
niającej takie standardy jest Cannabis  
Sativa L – aczkolwiek jedynie w warun-
kach laboratoryjnych można stwierdzić 
faktyczne stężenie THC i CBD w roślinie, 
wyglądem bowiem przypomina ona 
tradycyjną marihuanę rekreacyjną. Ta 
odmiana wpisana jest do unijnego ka-

W BELGII MARIHUANA JEST ZAKAZANA
Restrykcyjne prawo dotyczące narkotyków pochodzi z 1921 r. i jest obecnie kwe-
stionowane przez około 60 stowarzyszeń jako przynoszące efekt przeciwny do za-
mierzonego. Prawo to jednak jest nadal aktualne.

Obowiązująca w Belgii zasada jest 
następująca: posiadanie lub uprawa 
marihuany to wykroczenia podlegają-
ce karze grzywny lub pozbawienia wol-
ności. W praktyce jednak każda osoba 
powyżej 18. roku życia, która posiada 
marihuanę „na własny użytek”, praw-
dopodobnie nie zostanie ukarana, chy-
ba że posiadaniu towarzyszą okoliczno-
ści obciążające lub zakłócanie porządku 
publicznego. Maksymalna ilość uzna-
wana za użytek osobisty to 3 gramy 
(na osobę) lub jedna roślina uprawiana 
(w domu).

Okoliczności obciążające:

•	ostentacyjne posiadanie marihuany 
w miejscu publicznym lub w obec-
ności nieletnich 

•	 posiadanie marihuany w zakładzie kar-
nym lub zakładzie wychowawczym,

•	posiadanie marihuany w szkole lub 
w jej pobliżu.

Osoby niepełnoletnie nie mogą posiadać 
ani spożywać marihuany w żadnej ilości 
ani okolicznościach.

Jakie są kary?

•	grzywna od 15 do 25 euro za pierw-
sze wykroczenie,

•	grzywna od 26 do 50 euro za drugie 
wykroczenie w ciągu roku,

•	 kara pozbawienia wolności od 8 dni 
do jednego miesiąca oraz grzywna 
w wysokości od 50 do 100 euro za 
drugie wykroczenie w ciągu jednego 
roku od drugiego skazania.

talogu odmian rolniczych jako legalna 
i dopuszczona do uprawy. W większo-
ści krajów europejskich dopuszczone 
są więc do sprzedaży suplementy die-
ty czy preparaty zawierające śladowe 
ilości THC, będące pochodną Cannabis 
Sativa L.

SKRĘT NA RECEPTĘ
Stosowanie konopi indyjskich w celach 
rekreacyjnych jest dozwolone jedynie 
w kilku państwach świata, m.in. w Ho-
landii (z pewnymi obostrzeniami) czy 
w Urugwaju (bez żadnych ograniczeń). 
Większość krajów jednak zakazuje po-
siadania marihuany w celach rekreacyj-
nych, choć sankcje są różne – posiadanie 
na własny użytek uważane jest tylko za 
wykroczenie, a nie przestępstwo, a karą 
jest mandat. Z reguły samo zapalenie 
marihuany, jeśli nie pociąga za sobą in-
nych przestępstw czy wykroczeń, jest ak-
ceptowane przez przepisy prawne, jed-
nak handel marihuaną jest już ścigany 
i restrykcyjnie poddawany represjom 
karnym. W Belgii konopie indyjskie są 
zabronione, jednak za ich posiadanie na 
własny użytek (do 3 gramów) nie grozi 
odpowiedzialność karna poza grzywną, 
o ile chodzi o pierwsze tego typu 
wykroczenie. W Polsce konopie indyjskie 
są również zabronione, a konopie siew-
ne zostały dopuszczone do sprzedaży 
w 2017 r., jednak nie mogą być uprawia-
ne w Polsce, w związku z czym trzeba je 
sprowadzać z zagranicy. 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa z ma-
rihuaną medyczną (pozyskaną z konopi 
indyjskich, ze stosunkowo wysoką za-
wartością THC), która staje się legalna 
w kolejnych krajach na całym świecie, 
a leki bazujące na tym składniku są 
częścią wielu terapii. Konieczna jest 
recepta, ceny bywają zawrotne – jed-
nak większość pacjentów ma szansę na 
dostęp do potrzebnej kuracji, przynaj-
mniej w Unii Europejskiej. Preparaty 
oparte o CBD ze znikomym stężeniem 
THC dostępne są bez recepty; można je 
kupić nie tylko w aptekach, ale i w in-
nych punktach sprzedaży, często inter-
netowych. Jest to coraz popularniejszy 
środek wśród indywidualnie wybiera-
nych suplementów i preparatów para-
leczniczych tak w Polsce, jak i w całej 
Unii Europejskiej.

Ewelina Wolna-Olczak
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Rozwój  MODY  NA  ROBIENIE  ŻARTÓW
Prawdopodobnie żartowano już w XIII w., 
ale zwyczaj primaaprilisowy miał się utrwa-
lić i rozwinąć z powodu olbrzymiej zmiany 
związanej z liczeniem czasu, jaka dokonała 
się w XVI w. Otóż zmieniono datę począt-
ku roku. Miał tego dokonać w 1564 r. król 
Francji Karol IX. W jaki sposób ten fakt 
wiąże się z prima aprilis? Wcześniej Nowy 
Rok, zgodnie z wywodzącym się jeszcze 
ze starożytności kalendarzem juliańskim, 

Prima aprilis to jedyny dzień w roku, kiedy można bezkarnie 
robić żarty zarówno bliskim, jak i nieznajomym. Ale uwaga! 
Także każdy z nas może paść ofiarą żartu, więc należy za-
chować czujność, bo zewsząd „grozi” nam niebezpieczeń-
stwo. Dlatego też nie powinniśmy się obrażać za psikusa, 
lecz odpłacić pięknym za nadobne.

Dosłowne tłumaczenie tego łacińskiego wyrażenia to „pierw-
szy kwietnia”. W Polsce jest to jednocześnie nazwa zwyczaju 
polegającego na żartobliwym oszukiwaniu innych osób. 

SKĄD  WZIĄŁ  SIĘ  TEN  ZWYCZAJ?
Jego pochodzenie nie jest do koń-
ca pewne i jasne. Najprawdopo-
dobniej wywodzi się od starorzym-
skich uroczystości Cerealii. Święta 
te, obchodzone na początku kwiet-
nia, polegały na zanoszeniu próśb 
do bogini urodzaju – Cerery – o do-
brą pogodę i udane przyszłe zbiory. 
Cerera, choć bogini, została oszu-
kana. Pod jej nieobecność i bez jej 
zgody jej córkę Prozerpinę oddano 
za żonę bogu podziemi Plutonowi, 
wywabiając młodą dziewczynę na 
spacer na pola, skąd została upro-
wadzona. Dodatkowo zrozpaczo-
nej matce nikt nie chciał powie-
dzieć, co stało się z jej córką. Do 
Rzymu mit przywędrował z Grecji, 
gdzie mamy historię zrozpaczonej 
matki – bogini Demeter i porwanej 
córki Persefony-Kory. I tu również 
istnieje element podstępu – w cza-
sie poszukiwań Kory matkę zwodzi-
ło echo głosu córki. 

Według innych przekazów zwyczaj 
primaaprilisowy jest związany ze 
starożytnym Rzymem, w którym 
właśnie 1 kwietnia obchodzono 

był obchodzony 1 kwietnia i tego też dnia 
tradycyjnie ofiarowywano sobie prezenty 
noworoczne. Natomiast po wprowadze-
niu kalendarza gregoriańskiego Nowy Rok 
przypadał 1 stycznia. Można sobie wyobra-
zić zamieszanie, jakie powstało. W tam-
tych czasach takiej zmiany nie można było 
przecież ogłosić wszystkim mieszkańcom 
Europy jednocześnie. Informacja docierała 
stopniowo i nie bez problemów w różne 
zakątki ówczesnego świata, a zwykli ludzie 
z powodu wieloletniego przyzwyczajenia 
dawali sobie prezenty nadal 1 kwietnia. 

Z czasem pierwszy stycznia utrwalił się 
w świadomości ludzi jako początek roku, 
jednak nie zrezygnowano ze świętowania 
i pierwszego kwietnia – przesyłano sobie 
tego dnia upominki o małej wartości, za to 
o bardziej żartobliwym charakterze. Stał się 
więc ten dzień okazją do żartów i śmiechu 
oraz robienia sobie psikusów i kawałów. 
A ponieważ nie wszyscy usłyszeli o zmianie 
daty Nowego Roku lub w nią nie wierzyli, 
nadal świętowali rozpoczęcie roku 1 kwiet-
nia. Stało się to okazją do robienia takim 
„zapóźnionym” osobom kawałów i nazywa-
nia ich „kwietniowymi głupkami”. 

WSZĘDZIE  W  EUROPIE
Nadal dzień oszukiwania się dla żartów 
jest popularny w całej Europie, choć 
w różnych krajach znany jest pod różny-
mi nazwami. W Anglii i wielu państwach 

święto ku czci Wenus, co wiązało 
się z mnóstwem wesołych zabaw 
i wygłupów – mężczyźni mieli się 
przebierać za kobiety i tańczyć 
na ulicach miast. Badacze oby-
czajów wysuwają również tezę, 
jakoby zwyczaj zwodzenia się był 
dalekim echem scen odsyłania 
Jezusa od Annasza do Kajfasza 
ze średniowiecznych dramatów 
pasyjnych lub też żartów związa-
nych z obrzędami wielkanocnymi. 
Pierwszego kwietnia miał przyjść 
na świat Judasz, stąd dzień ten 
kojarzony jest z fałszem i oszu-
stwem. Być może jest to odblask 
celtyckiego święta wiosny. Inni 
doszukują się związku z kwietnio-
wą pogodą, która potrafi „oszu-
kać” – przeplatając ze sobą zimo-
we dni z prawie letnimi. 
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anglojęzycznych jest to Dzień Głupca, ale 
żarty dozwolone są tylko do godziny 12.00 
w południe. W Szkocji ten dzień to polo-
wanie na głupca. Trzeba bardzo się pilno-
wać, gdyż na karteczkach przylepianych 
do pleców „kwietniowych gap” są zawar-
te różne polecenia, na przykład – kopnij 
mnie. Hiszpanie obchodzą dzień żartów 
28 grudnia, kiedy przypada Dzień Świę-
tych Niewiniątek. Osobie, którą wybrało 
się jako ofiarę żartów, przyczepia się na 
plecach papierowego ludzika. Na Litwie 
1 kwietnia zwany jest Dniem Kłamcy i kró-
lują wtedy fałszywe wyznania, na przy-
kład o byciu w ciąży lub zaciągnięciu się 
do wojska. W tym dniu w telewizji i prasie 
pojawia się mnóstwo niesprawdzonych 
informacji, więc trzeba być uważnym i nie 
dać się na nie nabrać.

We Francji i Belgii na-
zwa primaaprilisowe-
go zwyczaju brzmi 
poisson d’avril, czyli 
kwietniowa ryba. 
Tym razem oszustwo 
polegało na wysłaniu 
kogoś po świeżą rybę, 
a przekonanie delikwenta, by się tego 
podjął, polegało na wmówieniu mu, że 
zniesiono zakaz połowu ryb, który oczywi-
ście cały czas obowiązywał ze względu na 
tarło. Głupim więc okazywał się ten, kto 
w to uwierzył. W powszechnej pamięci 
uległo to zatarciu, ale nazwa pozostała, 
podobnie jak zwyczaj przyczepiania do 
ubrań (zwłaszcza na plecach) ryby. Daw-
niej była to często prawdziwa ryba, która 
szybko traciła świeżość, więc za niezorien-
towaną ofiarą unosił się dość specyficzny 
zapach. Całkiem trudno było uświadomić 
sobie obecność ryby na ubraniu ze wzglę-
du na obszerność i wielowarstwowość ów-
czesnej odzieży. 

Obecnie jest to zwykle ryba wycięta z pa-
pieru i z dodatkiem żartobliwego zdania. 
Im dłużej ktoś nosi naklejkę na plecach, 
tym śmieszniej. Gdy ofiara żartu zorien-
tuje się, w czym rzecz, wypowiada się 
głośno frazę poisson d’avril. Prostym 
i łatwowiernym ludziom wmawiano daw-
niej i wmawia się teraz nieistniejące rze-
czy – po prostu łapie się ich jak ryby na 
przynętę. Podobny zwyczaj istnieje i we 
Włoszech. Na szczęście nie uległ zapo-
mnieniu zwyczaj wypiekania wtedy ciasta 
w kształcie ryby – przepisy na nie można 
nadal znaleźć w książkach kucharskich. 

Jednak ta tradycja jest coraz 
rzadsza i znacznie mniej po-
pularna od chociażby wypie-
kania gâteau des Rois – ciasta 
z okazji święta Trzech Króli. To 
ostatnie kupimy w każdej cu-
kierni, a ciasto primaapriliso-
we trzeba upiec samemu.  

NAJBARDZIEJ  ZNANE  ŻARTY
W epoce mediów prywatne żarty zaczę-
ły ustępować publicznym. Już nie tylko 
członkowie rodzin, koledzy ze szkoły czy 
koleżanki z pracy próbują się nawza-
jem wyprowadzić w pole. Wprowadzają 
w błąd dziennikarze radiowi, telewizyjni 
czy internetowi. Łatwowierność lub rozko-
jarzenie współczesnych ludzi są nie mniej-
sze niż naszych przodków. Kiedy w 1957 r. 
BBC w swoim renomowanym programie 
informacyjnym podała informację o wy-
hodowaniu drzewa spaghetti, tysiące lu-
dzi dzwoniło po informację, w jaki sposób 
można otrzymać sadzonkę, by zasadzić je 
we własnym sadzie. Dzisiaj wydaje się, że 
nikt by w taką wiadomość nie uwierzył, 
ale pamiętajmy – to były początki telewi-
zji, a dziennikarze cieszyli się powszech-
nym zaufaniem. 

1 kwietnia 2000 r. internauci mogli prze-
czytać, że wyszukiwarka Google oferuje 
nową usługę – czytanie w myślach użyt-
kowników. Należało intensywnie patrzeć 
na znajdujące się na ekranie niebiesko-
-czerwone koło i w myślach powtarzać 
słowa klucze. Po kilku minutach zostawało 
się przekierowanym na stronę April Fools’ 
Day, czyli Dnia Głupca, i wszystko okazy-
wało się primaaprilisowym żartem. W na-
stępnym roku ogłoszono, że dostępna jest 
już technologia, za pomocą której można 
pisać maile, wykonując gesty. Był to nie-
stety tylko kolejny żart. Ale oba były cał-
kiem prawdopodobne w erze szybko roz-
wijającej się technologii. Z kolei w 2005 r. 
angielski „The Sun” wywołał wielkie po-
ruszenie, publikując artykuł, w którym 
informowano, że Unia Europejska ma za-
miar zakazać primaaprilisowych żartów ze 
względu na ryzyko utraty zdrowia fizyczne-
go lub psychicznego. Podano nawet numer 
odpowiedniego rozporządzenia i cytowa-
no jego fragment. Na szczęście wiadomość 
okazała się żartem. Jednak w dobie nara-
stającej lawiny fake newsów i często ab-
surdalnych dokumentów unijnych artykuł 
wyglądał całkiem prawdziwie. 

A  W  POLSCE…
Kiedy zwyczaj dotarł do Polski? Tak na-
prawdę nie wiadomo. Prawdopodobnie 
w XVI w. Wacław Potocki w XVII w. pisał 
bowiem: „Prima aprilis albo najpierwszy 
dzień kwietnia. Do rozmaitych żartów 
moda staroletnia”. Polacy wysyłali do sie-
bie listy ze zmyślonymi historiami, stąd 
wzięło się stare przysłowie: „Prima aprilis, 
nie czytaj, bo się omylisz”. Wysyłano też 
widokówki tylko z nazwą tego zwyczaju 
albo dawano dziwne prezenty. Powodze-
niem cieszyło się podmienianie różnych 
artykułów, na przykład soli z cukrem, by 
wywołać u ofiary kawału odruch zdumie-
nia. Tego dnia robi się wzajemnie różne 
psikusy, bo przecież chodzi o to, aby ko-
goś nabrać. Dlatego też zwraca się komuś 
uwagę, że ma plamę na swetrze lub dziurę 
w palcie. „Prima aprilis – nie wierz, bo się 
omylisz” – to triumfalny okrzyk, gdy uda 
nam się kogoś wyprowadzić w pole.

Primaaprilisowym żartem, w który uwie-
rzyli prawie wszyscy Polacy, było zawiado-
mienie na jednym z portali sportowych, że 
Adam Małysz, kilka lat po zakończeniu ka-
riery skoczka narciarskiego, wraca do skaka-
nia. Na ten temat wypowiadali się trenerzy 
i prezes Polskiego Związku Narciarskiego 
oraz sam zainteresowany, opisując ze szcze-
gółami swoje przygotowania do nowego 
sezonu, w tym informację, że musi zrzucić 
10 kilogramów i popracować nad odbiciem.

Skąd czerpać pomysły na zabawne, ale  nie 
wulgarne czy groźne w skutkach kawały 
i psikusy? Można zostać przy starej trady-
cji klasycznych żartów – czyli w Belgii przy-
lepić komuś na plecach papierową rybkę 
lub upiec ciasto w kształcie ryby, a w Pol-
sce zwrócić uwagę na plamę na policzku 
lub swetrze i wygłosić stosowny wierszyk. 
Albo szukać inspiracji w internecie lub we 
własnej wyobraźni.

Sylwia Maj
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Żyjemy w erze smartfonów. Od kie-
dy 9 stycznia 2007 roku Steve Jobs 
zaprezentował pierwszy iPhone, 
nasz świat zmienił się niewiarygod-
nie. Przede wszystkim zmiany do-
tknęły sposoby komunikowania się 
i wymiany myśli. 

CYFROWA DROGA
Coraz częściej kontakt między ludźmi od-
bywa się w sferze cyfrowej. Epidemia koro-
nawirusa tylko tę sytuację zaostrzyła. Zmu-
szeni zostaliśmy do ograniczenia bezpo-
średnich kontaktów, czyli spotkań zarówno 
z bliskimi, jak i znajomymi czy przypadko-
wymi osobami. Zostaliśmy też pozbawieni 
możliwości pracy z innymi, podróżowania 
i rozrywek o takiej intensywności i często-
tliwości, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni. 
Musieliśmy przestawić się na jedną – elek-
troniczną – drogę kontaktu, by być obecni 
w pracy, w rodzinie, ale także by załatwić 
czysto urzędowe sprawy życia codzienne-
go. Również sposób spędzania wolnego 
czasu i rodzaj rozrywek ograniczyć się mu-
siał do ekranów telefonów i laptopów. 

Pomijając już obecną sytuację, im młod-
sze pokolenie, tym częstszy i dłuższy pobyt 
w świecie wirtualnym. Osoby urodzone 
pomiędzy 1995 a 2012 rokiem nazwane 
zostały iGeneracją, ponieważ nigdy nie mu-
siały żyć bez dostępu do internetu. Bez pro-
blemu odnajdują się w wirtualnym świecie, 
ale jednocześnie często lubią bardziej swój 
smartfon niż kolegę czy koleżankę. Jest to 
widoczne zwłaszcza, gdy tacy młodzi lu-
dzie się spotykają – zamiast bezpośredniej 
rozmowy twarzą w twarz odwracają się do 
swoich ekranów i przez nie się ze sobą ko-
munikują.

ŁATWIEJ I ŁATWIEJ 
Elektroniczne gadżety ułatwiają nam życie. 
Smartfon to nie tyle urządzenie do rozmów 
i przesyłania wiadomości, ale także pod-
ręczna encyklopedia, aparat fotograficzny, 
kalendarz, źródło muzyki, karta płatnicza, 
nawigacja, notatnik, pogodynka… O wielu 
innych, bardziej szczegółowych aplikacjach 
nie wspominając. Nie musimy już pamiętać 
nawet swojego numeru telefonu – i traci-
my pamięć. Nie potrafimy skupić się na wy-
konywaniu tylko jednej czynności – a więc 
zatracamy umiejętność koncentracji. 
Zmniejszamy też ilość i pogarszamy jakość 
snu, wystawiając się na działanie niebie-
skiego światła ekranów do późna w nocy. 

Szybki i praktycznie wszędzie dostępny in-
ternet pozwala zanurzyć się w wirtualnym 
świecie w każdym miejscu i o każdej porze. 
Nawet osoby starsze lub dotąd niezbyt chęt-
nie poddające się dyktatowi nowych czasów 
musiały przejść szybką, choć dość wymu-
szoną edukację posługiwania się i używania 
na co dzień elektronicznych urządzeń do 
komunikacji. Owszem, smartfon czy laptop 
umożliwiają nam kontakt z innymi ludźmi 
24 godziny na dobę. Ale, o ironio, im wię-
cej możliwości szybkiej i stałej komunikacji, 
tym większe rodzi się poczucie izolacji, osa-
motnienia, oddalenia – od rzeczywistości, 
innych ludzi i samych siebie. 

IM WIĘCEJ, TYM MNIEJ
Zdawałoby się, że mając do dyspozycji tak 
wiele szybkich i łatwych sposobów komuni-
kacji, poprawimy swoje relacje z innymi oso-
bami. Ale często jest dokładnie odwrotnie. 
Po pierwsze, nie mamy czasu na kontakt, 
a jeśli już, to jest on powierzchowny: za-
miast porozmawiać, przesyłamy emotikony; 
życzenia świąteczne to jeden i ten sam sza-
blon z internetu wysłany do wszystkich jed-

nym kliknięciem; zamiast myśli, uczuć, zdań 
– wymieniamy zdjęcia z pięcioma uśmiecha-
mi lub serduszkami. Po drugie, nie mamy 
czasu. Musimy przejrzeć tak wiele stron, fil-
mów, komentarzy; polubić tyle zdjęć; na tyle 
wpisów odpowiedzieć – że nie starcza już 
czasu, by skupić się na jednym: rozmowie 
z drugim człowiekiem. Po trzecie, ludzie, 
zwłaszcza młodzi, nie są przyzwyczajeni do 
bezpośrednich kontaktów i się ich obawiają. 
Nie wiedzą, o czym i w jaki sposób rozma-
wiać, jak reagować na usłyszane odmienne 
zdanie, a nawet po prostu brak im słów, by 
wyrazić swój pogląd czy uczucie. 

CHĘĆ UCIECZKI 
Nadmiar obecności w elektronicznym 
świecie skutkuje często chęcią czasowego 
odłączenia się od wirtualnej rzeczywistości. 
Dzieje się to wtedy, gdy uświadamiamy so-
bie, że zamiast uczestniczyć w życiu w pełni 
– filmujemy je i udostępniamy innym; gdy 
więcej czasu spędzamy na przeglądaniu in-
formacji z wirtualnego świata, niż jesteśmy 
obecni w życiu najbliższych jako mąż czy 
żona, córka, syn, koleżanka, przyjaciel. Cza-
sem otrzeźwienie następuje w chwili, gdy 
zrozumieliśmy, że staliśmy się zależni lub 
wręcz uzależnieni od smartfonu, gdyż to on 
zajmuje pierwsze miejsce w naszym życiu. 

Po dniu pracy czy nauki lepiej unikać ekra-
nu laptopa i przestawić się na bezpośred-
nią komunikację z drugim człowiekiem. 
Wybierajmy aktywności poza zasięgiem 
telefonu. Dobrowolnie rezygnujmy z bycia 
dostępnym i z poszukiwania informacji na 
bieżąco na rzecz niespiesznej lektury, spa-
ceru po lesie, układania puzzli, przygoto-
wania smacznego deseru, nauki kaligrafii 
czy obserwowania nieba. A także pobytu 
w świecie ciszy, tu i teraz.

Sylwia Maj

PARADOKS 
WSPÓŁCZESNEJ KOMUNIKACJI

38 GAZETKA



GAZETKA   39



40 GAZETKA



GAZETKA   41



MaxiClean zaprasza 
do Strefy Dobrego Czasu 

Ja już już dołączyłam 

do MaxiClean.
A Ty ?

Zobacz jaki mają przepis 

na smaczną współpracę. 

Ja kicam na Dni Otwarte 

9 i10 kwietnia. 

Podoba mi się jak dbają 

tam o babeczki.
U nas dzieci mogą być dziećmi a dorośli mogą stawać się 

dorosłymi bardziej świadomymi, szczęśliwymi i spełnionymi.
Wspieramy, uczymy, bawimy!

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu  

0484 682 507

10 składników 
na smaczną współpracę 

z MaxiClean

Zapraszamy na dni otwarte 9 i 10 kwietnia  
Szczegóły na naszym facebooku www.facebook.com/MaxiClean.be 

i pod numerem telefonu 0485 031 370

1. Wspieramy babeczki i działamy na rzecz dobrych wa-
runków pracy, poprzez współpracę opartą na szacunku, 
zaufaniu i życzliwości, tak abyście czuły się bezpiecznie 
i mogły skupić się na tym, co dla Was ważne.

2. Zapewniamy profesjonalną rozmowę na temat warunków 
zatrudnienia – coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej 
– już w trakcie pierwszego spotkania przygotujemy dla 
Ciebie symulację z proponowaną stawką i wszystkimi bo-
nusami, dzięki czemu dowiesz się dokładnie, ile będziesz 
zarabiać w zależności od Twojej sytuacji rodzinnej.

3. Oferujemy pakiet na start i prezent z katalogu MaxiClean 
– odzież robocza to nie wszystko i my o tym wiemy - w 
pracy czy poza nią - dla nas jesteś przede wszystkim KO-
BIETĄ, dlatego skorzystaj z programu Siła Kobiet i ciesz się 
piękną biżuterią, którą otrzymasz na powitanie.

4. Gwarantujemy pełne wsparcie Opiekuna Kontraktu przy 
załatwianiu spraw administracyjnych (m.in. takich jak 
ubezpieczenie zdrowotne, zapis do związków zawodowych, 
otwarcie konta bankowego i wiele innych).

5. Zwracamy koszty transportu – niezależnie od tego, jakim 
środkiem transportu się poruszasz oraz zapewniamy czeki 

żywnościowe o wartości 7 euro już od pierwszego dnia 
pracy.

6. Proponujemy rozliczenia dwa razy w miesiącu (lub raz, jeśli 
tak jest Ci wygodniej), w trakcie rozliczeń biura otwarte 
do godziny 20:00 oraz możliwość umówienia się na kon-
kretną godzinę, jeśli nie lubisz czekać.

7. Organizujemy dla Was Strefę Dobrego Czasu - przestrzeń, 
gdzie dzieci mogą być dziećmi, a dorośli mogą stawać się 
dorosłymi bardziej świadomymi, szczęśliwymi i spełniony-
mi.

8. Dajemy możliwość udziału w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje językowe oraz zapewniających rozwój umie-
jętności zawodowych - także w wygodnej formie online, 
dzięki czemu możesz skorzystać z nich w dogodnym dla 
siebie momencie.

9. Organizujemy regularne konkursy z nagrodami 
i zapewniamy upominki na różne okazje.

10. Serwujemy pyszną kawę w serdecznej atmosferze 
– u nas poczujesz się jak w domu!
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Potem przyszedł czas globalnej 
konsumpcji i różnorakie pro-
dukty napływające z Zachodu 

zatarły tajemną wiedzę i wprowa-
dziły nowe trendy. Z biegiem lat no-
wości, które na początku wydawały 
się darem niebios, traciły na jakości 
i atrakcyjności, coraz częściej prze-

mieniając się w śmieci. Tym 
sposobem powoli, nie-

śmiało, do łask zaczę-
ły powracać dawne 
domowe produkty – 
zarówno w łazience, 
jak i w kuchni. Przez 
wielu uznawane za 

dziwactwo kosme-
tyki ręcznie robione 

stają się raz po raz albo 
hitem, albo porażką wy-

konawców. Jednak każdy może 
spróbować ich produkcji i ocenić, 
czy warto zgłębiać tajniki tej sztuki. 
Kosmetyki DIY (ang. do it yourself, 
czyli zrób to sam) bez wątpienia 
stają się alternatywą dla pełnych 
chemii, plastiku i szkodliwych sub-
stancji propozycji współczesnego 
rynku kosmetycznego. 

 

Mając kilka podstawowych produk-
tów w domu, każdy może pokusić 
się o eksperymenty w zaciszu swo-
jej kuchni czy łazienki. Bez wątpie-
nia jest kilka bazowych składników, 

w które trzeba się zaopatrzyć 
podczas pierwszych kosmetycz-
nych prób – np. soda oczyszczo-
na, gliceryna, olejki eteryczne 
czy oleje roślinne. Wielu z nich 
na co dzień używamy w kuchni, 
są tanie i oczywiste. W niektóre 
trzeba dość dużo zainwestować. 
Warto pamiętać, żeby nie wybie-
rać najtańszych opcji, a przy po-
dejmowaniu decyzji dobrze kie-
rować się również miejscem i datą produkcji 
oraz sposobem pozyskania surowca.

Gdy już półeczka bazowa w domowym labo-
ratorium się zapełni, można spokojnie przejść 
do kosmetycznych czarów. Zrobić możemy 
prawie wszystko – od pasty do zębów, przez 
mydła, szampony, płukanki do włosów, po 
antyperspirant; od balsamu do ciała, przez 
peelingi i maseczki, po kremy do twarzy 
czy mieszanki koloryzujące; od podkładów 
i pudrów, przez szminki i konturówki, po per-
fumy… Tworzyć można nieskończenie długo 
i płodnie, jeśli tylko wystarczy… motywacji. 

Ręcznie robionych kosmetyków nie trzeba 
specjalnie zachwalać, bo bronią się same. 
Tworzone z prostych składników wydają 
się idealnym rozwiązaniem – pozyskane 
z natury, pozbawione chemicznych do-
datków, silikonów, parabenów, sztucznych 
konserwantów, wypełniaczy, spieniaczy, 
barwników, drażniących substancji zapa-
chowych powinny odpowiadać szczególnie 
osobom wyjątkowo wrażliwym na skład 
używanego produktu. Możemy tu wyróż-

Nasze babcie często czerpały z natury pomysły, jak być piękną. 
W czasach ich młodości nie było szerokiej gamy produktów 
higienicznych i pielęgnacyjnych, więc starały się stworzyć 
indywidualny zestaw kosmetyków, które odpowiadały potrzebom 
osób w różnym wieku, zgromadzonych w jednym domu, w tym 
dzieciom. Czerpały z wiedzy starej jak świat, przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie, tworząc najrozmaitsze cuda. 

nić alergików, osoby z atopowym zapale-
niem skóry lub różnorakimi reakcjami, nie-
koniecznie uczuleniowymi, na zawartość 
chemiczną kosmetyków. Podczas zmiany 
codziennych nawyków i po rozpoczęciu ko-
rzystania głównie z naturalnych, prostych 
w składzie kosmetyków każdy zauważy 
dość szybką reakcję swojego ciała, skóry, 
włosów – zazwyczaj na plus.

Kosmetyki robione w domu są wegańskie, 
czyli nie wykorzystuje się do nich żadnych 
składników pochodzenia zwierzęcego (co 
niestety nie jest takie oczywiste, jeśli uży-
wamy produktów sklepowych). Oczywi-
ście nie są testowane na zwierzętach, co 
najwyżej na sobie i własnej rodzinie lub 
gronie przyjaciół. Są przyjazne dla planety 
– nie zawierają mikroplastiku lub szkodli-
wych substancji przenikających do wody 
wodociągowej, po prostu całkowicie się 
rozpuszczają – lub rozkładają. Pozosta-
wiają mniejszy ślad węglowy – nie jadą 
do nas z końca świata, a jeśli staramy się 
dobrać lokalne składniki bazowe w recy-
klingowanych opakowaniach – stają się 
również ważnym elementem w ograni-
czaniu produkowanych śmieci. 
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To właśnie często z idei zero waste, 
czyli niemarnowania i nieśmiecenia, 
wyrasta chęć tworzenia własnych 
środków pielęgnacyjnych. Patrząc 
na sklepowe półki, widzimy tsunami 
plastiku w kolorach tęczy. Produku-
jąc kosmetyki samemu, łatwo ogra-
niczyć ilość produktów kupowanych 
w drogeriach. Robione w domu 
kosmetyki wydają się więc idealne 
– bezpieczne dla zdrowia, bogate 
w skład (a więc wzbogacające natu-
ralne piękno), ekologiczne… Jest jed-
nak kilka haczyków, które skutecznie 
mogą odwieść od prób kosmetycz-
nych w domowym laboratorium.

 

Zwykło się mówić, że domowa pro-
dukcja kosmetyków jest tania. Nie-
stety, nie zawsze jest to prawda. 
Czasem produkty bazowe dobrej 
jakości kosztują niemało. Istnieje 
też ryzyko, że dany produkt nie 
spełni w ogóle naszych oczekiwań 
lub po pierwszej próbie zrezygnu-
jemy z eksperymentów i… zosta-
niemy z półką średnio przydatnych 
do innych celów surowców.

Aby uzyskać jak najlepszy efekt, warto po-
święcić czas na obserwację swoich potrzeb 
i ciała, ale też na analizę działania poszcze-
gólnych składników oraz na staranny ich 
wybór w odpowiedniej proporcji ceny do 
jakości. Samo ich wymieszanie zazwyczaj 
zajmuje chwilę. Jednak uzyskanie oczeki-
wanego efektu wymaga nie tylko wstępnej 
analizy, ale też późniejszego wyciągania 
wniosków oraz ponawiania prób w celu 
udoskonalenia swojego kosmetyku.

Kluczową wadą niestety jest więc zazwy-
czaj sam domowy producent specyfiku. 
Często, zrażony niepowodzeniem, szybko 
rezygnuje i porzuca ścieżkę domorosłego 
manufakturzysty kosmetycznego. Tymcza-
sem bez motywacji, pasji, energii oraz mo-
rza cierpliwości takie kosmetyki rzadko się 
udają – mało kto przy pierwszym podejściu 
wyprodukuje ideał. Na pewno o wiele ła-
twiej w roli kosmetycznego czarodzieja od-
najdą się pasjonaci zafascynowani i urodą, 
i składnikami tworzącymi różne połączenia 
i dającymi ciekawe efekty. 

O wiele większe ryzyko pojawia się wtedy, 
gdy do domowego laboratorium wchodzi 
osoba o znikomej wiedzy, której motywa-
cja płynie z rozczarowania dostępną na 
rynku ofertą – fatalnym składem, brakiem 
pozytywnych efektów, nieetyczną produk-

cją. Jeszcze inne zagrożenie czai się na mi-
łośników życia w pełni w zgodzie z naturą, 
wyznawców idei zero waste, zatwardziałych 
fanów restrykcyjnego weganizmu lub innej 
mocno zdeterminowanej ideologii ekolo-
gicznej. Starając się nagiąć rzeczywistość do 
swoich oczekiwań, uzyskują efekty bardzo 
często zupełnie niezadawalające. 

 

Istnieje na szczęście alternatywa dla ko-
smetyków domowej produkcji, jeśli sami 
nie do końca odnajdziemy się w roli wy-
twórcy. Są to coraz liczniejsze i coraz po-
pularniejsze małe zakłady rzemieślnicze, 
które wyrosły z pasji i fascynacji. Niejedno-
krotnie rodziły się właśnie w kuchennym 
zaciszu, gdzie powstawały różne receptury, 
z czasem przekładając się na coraz lepsze 
efekty. Gromadzona wiedza owocowała 
nowymi odsłonami produktów, ciekawymi 
pomysłami, aż w końcu udało się znaleźć 
szersze grono odbiorców spragnionych na-
turalnych, powstających w zgodzie z przy-
rodą i uwzględniających dobro planety 
produktów. Nie wszystkich dostępnych 
możliwych wariantów, ale kilku doskona-
łych, w pełni dopracowanych w najdrob-
niejszych szczegółach pozycji.

Produkty lokalnych manufaktur, których 
podstawą są najlepsze składniki, czyste 
składy i wysoka jakość, rzadko trafiają do 
sieciowych drogerii czy marketów. Mają zu-
pełnie innego odbiorcę, który jest w stanie 
zapłacić więcej za etycznie wyprodukowany 
kosmetyk o krótkim i oczywistym składzie. 
Produkt jest przy tym zapakowany w kar-
tonik, szklany słoiczek nadający się do re-
cyklingu lub jest sprzedawany w ogóle bez 
opakowania. Jeżeli brak nam cierpliwości 
i czasu na domowe eksperymenty, war-
to szukać swoich kosmetycznych ideałów 
właśnie wśród tych małych producentów, 
którzy kierują się zupełnie inną etyką i ja-
kością w porównaniu z dominującymi na 
współczesnym rynku produktami.

Ewelina Wolna-Olczak

Najlepiej w sieci! Warte polecenia są zwłaszcza blogi – można na nich znaleźć 
sprawdzone pomysły od osób, które od dłuższego czasu zajmują się produkcją 
kosmetyków na własny użytek. W wyborze danego przepisu pomagają oceny 
innych osób, które go już wypróbowały. Często podają one swój typ cery, 
urody, włosów itd., dzięki czemu łatwiej podjąć decyzję, który przepis będzie 
dla nas najlepszy. 

• www.ograniczamsie.pl (świetny przepis na pastę do zębów)
• naturaiuroda.blogspot.com (szeroki wybór niebanalnych kosmetyków)
• http://czarszka.blogspot.com (proste składy)
• naturalnieandzia.pl (proste płukanki do włosów)
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Książka trzyma w napięciu tym bardziej, że 
nie wszyscy występujący w niej dorośli za-
chowują się w przyjazny dzieciom sposób. 
W tym gatunku literatury nie jest to aż tak 
częste. Powieść dla dzieci starszych – najle-
piej co najmniej 9-latków.

  
                        

Od dzieciństwa unikam fantastyki. Litera-
tura osadzona w nierealnym świecie nigdy 
do mnie nie przemawiała. Nadal nie prze-
mawia. Dlatego zakup serii „Kepler 62” 
rozpatruję raczej w kategorii wypadku przy 
pracy. Według chłopców był to wyjątkowo 
szczęśliwy wypadek. 

Akcja powieści dzieje się w przyszłości 
(miejmy nadzieję, że bardzo odległej). 
Świat pogrążony jest w ciemnościach, bra-
kuje żywności, podział na bogatych i bied-
nych przełożył się nawet na dostęp do 
podstawowych produktów spożywczych. 
Naukowcy planują eksplorację innych 
planet – szykowana jest misja na planetę 
Kepler. Równocześnie w sklepach pojawia 
się gra komputerowa Kepler62. Młodzież 

Od lat czytam swoim czterem synom. Od przebudzenia czekam na ten moment, 
gdy w moim domu przygasną światła, a po godzinnym czytaniu usłyszę głos moich 
dzieci: „Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej!”. Zapraszam i państwa do magicznego świata 
wspólnej lektury!

Anna Pliszki-Fila – mama Marka (12), Gerarda (10), Wiktora (8) i Oskara (3)
autorka bloga o książkach dla dzieci: www.czyt-anka.pl 

 

Tym razem wspólna lektura okazała się 
emocjonalnym wyzwaniem nawet dla 
mnie, dorosłej czytelniczki. 

Viv razem z mamą mieszka w posiadłości 
bogatej rodziny Belcombe. Mama Viv od 
lat opiekuje się Noem, jedynym synem 
lady i lorda B. Viv prowadzi normalne życie 
nastolatki. Noe jest według niej rozpiesz-
czonym i skupionym na sobie chłopakiem, 
który utrudnia życie wszystkim dookoła, 
a szczególnie jej. Pewnego dnia Noe znika. 
Policja przeszukuje bezskutecznie ogrom-
ny teren rezydencji, a ślady krwi w aucie 
mamy Viv czynią z niej główną podejrza-
ną… Viv pragnie pomóc w poszukiwa-
niach – walczą w niej wściekłość na Noe 
(z pewnością ukrył się gdzieś, by zwrócić 
na siebie uwagę!) oraz chęć uratowania 
mamy przed bezpodstawnymi oskarżenia-
mi (plamy krwi to skutek porannego krwo-
toku z nosa). Kiedy zupełnie przypadkowo 
dziewczynce udaje się odnaleźć Noego 
w czasie ogromnej ulewy, nie wie jeszcze, 
że jest to dopiero początek przygody…

oszalała na jej punkcie. Ale ostatnie po-
ziomy gry zdają się nie do przejścia. Ten, 
któremu się to jednak udaje, otrzymuje 
zaproszenie nie do odrzucenia…

Seria wyjątkowo wciągająca. A do tego 
o walorze edukacyjnym – pokazuje, jak po-
zytywnie na nasze codzienne życie wpływa 
fakt bycia częścią Unii Europejskiej. Wyda-
nie książki było bowiem współfi nansowane 
przez program „Kreatywna Europa”. Auto-
rzy i tłumacze zaangażowani są w projekt 
„Bliskie-dalekie-sasiedztwo”, w ramach któ-
rego polskojęzyczni czytelnicy mają szansę 
zapoznać się z literaturą sąsiadów z drugie-
go brzegu Morza Bałtyckiego.

 

Ponieważ bardzo polubiliśmy Klarę i jej 
brata, uznałam, że będziemy kontynuować 
czytanie o przygodach wyjątkowo pomy-
słowego rodzeństwa. I tym razem w krót-
kich i łatwo przyswajalnych opowiadaniach 
odnaleźliśmy nieodłączne elementy dobrej 
książki: humor, akcję i morał. I mimo że jest 
to lektura dla młodszych dzieci (5+), to na-
wet starsza część rodziny musiała się nieraz 
uśmiechnąć podczas wspólnego czytania. 
W dziecięcej naiwności w podejmowanych 
działaniach jest bowiem coś rozczulające-
go. Któż inny mógłby wpaść na pomysł, by 
wykąpać papugę wraz z klatką? A wszystko 
w słusznym celu pozbawienia jej pcheł! 

Co wydarzy się, kiedy rodzeństwo wyruszy 
wraz z kotem Kazimierzem do ciotki Emmy 
– właścicielki czterech złotych rybek? 
Uratować sytuację będzie mogła już tylko 
mama… Czytajcie i doceńcie brak pomysło-
wości własnych dzieci ;)
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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



Istnieją dwie formy testamentów: własnoręczny oraz notarialny.

TESTAMENT HOLOGRAFICZNY (WŁASNORĘCZNY)

Taki testament jest napisany w całości odręcznie na zwykłym arku-
szu papieru. Aby go spisać, nie potrzeba notariusza ani świadków. 
Jednak aby testament holografi czny był ważny, musi być:
• napisany w całości własnoręcznie. W szczególnych sytuacjach

obowiązek własnoręczności może zostać ograniczony do wła-
snoręcznego podpisu, ale są to wyjątkowo rzadkie przypadki;

• opatrzony datą;
• podpisany;
• wystarczająco jasny i zrozumiały.

Plusy:
• łatwo jest go napisać;
• można go zmienić w dowolnym momencie;
• jest bezpłatny.

Minusy:
• może zawierać wady prawne – bez porady notariusza ryzykujesz,

że złożysz swoje życzenia nieprawidłowo, a twój testament może 
okazać się sprzeczny z przepisami prawa;

• łatwiej jest zaskarżyć sprawę w sądzie – ktoś może podnieść ar-
gument, że nie byłeś w pełni władz umysłowych przy spisywaniu 
swojej ostatniej woli;

• może zniknąć, zostać zniszczony lub nigdy nie zostać odnaleziony
przez spadkobierców.

TESTAMENT NOTARIALNY

Taki testament sporządza notariusz w twojej obecności. Spisuje on 
twoją wolę, ponownie ją czyta, a następnie (jako spadkodawca) 
podpisujesz się. Obecnych jest dwóch świadków.

Plusy:
• spisany jest po konsultacji z notariuszem, więc najprawdopo-

dobniej nie będzie obciążony wadami prawnymi. Notariusz 
może ci doradzić korzystne rozwiązania podatkowe. W Belgii 
spadki są bardzo wysoko oprocentowane;

• trudniej jest zaskarżyć sprawę w sądzie – notariusz potwierdza, 
że jesteś w stanie wyrazić swoją ostatnią wolę, w związku z tym 
jej ważność jest trudniejsza do zakwes� onowania;

• jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Testamentów (CRT)
przez notariusza. Twoja wola będzie automatycznie znana spad-
kobiercom po twojej śmierci.

Minusy:
• jest płatny (średnio od 250 do 600 euro, jeśli jest wiele szczegó-

łowych zapisów);
• potrzebujesz notariusza i dwóch świadków lub dwóch notariuszy;
• opłata za zrejestrowanie wynosi 25 euro.

OGRANICZENIA PRAWNE

Jeśli spisujesz testament, możesz co do zasady przekazać swoje 
aktywa, komu chcesz. Niemniej jednak nie możesz testamentem 
pozbawić spadku tych, którym przysługuje prawo do zachowku, 
czyli swojego małżonka i dzieci. Jeśli cały swój majątek oddasz 
chrześniakowi, twój testament będzie częściowo nieważny, jeśli 
spadkobierca zachowkowy zażąda swojego udziału.

Jeśli nie masz spadkobierców posiadających prawo do zachowku, 
możesz sporządzić testament i zaplanować przekazanie całej swo-
jej własności ukochanej osobie lub przekazać pieniądze np. na cel 
charytatywny albo na badania naukowe. 

DAROWIZNA

Istnieją trzy rodzaje darowizn: z ręki do ręki, bankowa oraz notarialna.

DAROWIZNA Z RĘKI DO RĘKI 

Jest to najczęstsza forma darowizny. Jest możliwa tylko w przy-
padku przedmiotów lub gotówki. Możesz podarować komuś swoją 
biżuterię, zastawę stołową, zestaw wędkarski itp. Nie musisz iść 
w tym celu do notariusza.

DAROWIZNA BANKOWA 

Możesz wpłacić określoną kwotę na czyjeś konto bankowe.

DAROWIZNA NOTARIALNA 

Podpisujesz u notariusza akt darowizny, który jest prawdziwą umo-
wą. Możesz dołączyć konkretne klauzule, takie jak warunki lub po-
wody anulowania darowizny. Interwencja notariusza umożliwia 
udowodnienie istnienia prezentu, ponieważ musi on sporządzić 
akt i wykonać kopię. Jeśli chcesz podarować budynek (dom, miesz-
kanie, działkę, garaż itp.), musisz dokonać przeniesienia własności 
nieruchomości obowiązkowo przed notariuszem.

Koszt darowizny jest różny w zależności od wartości przekazanego 
majątku. Jeśli przekazujesz darowiznę, nie możesz zmienić zdania. 
Mówi się, że darowizny są nieodwołalne. Są jednak wyjątki:

• darowizna między małżonkami – jeśli ofi arujesz coś współ-
małżonkowi, zawsze możesz odwołać się od darowizny, to znaczy 
zmienić decyzję i odzyskać darowiznę, o ile w umowie małżeń-
skiej nie przewidziano, że darowizna jest nieodwołalna;

• prawo do zwrotu – możesz dokonać zapisu w akcie darowizny, 
na mocy którego postanawia się, że jeśli obdarowany umrze przed 
tobą, to odzyskasz to, co mu dałeś, nawet jeśli ta osoba ma dzieci;

• niewykonanie obowiązków – w chwili przekazania darowi-
zny możesz określić zobowiązania, które ma wykonać obdarowa-
ny. Możesz np. w akcie darowizny postanowić, że obdarowany 
ma cię utrzymywać. Jeśli osoba ta notorycznie uchyla się od tego 
obowiązku, możesz jej cofnąć darowiznę;

• niewdzięczność – są to rzadkie sytuacje, w których obdarowa-
ny nie szanuje cię i nie jest ci wdzięczny, np. jeśli powoduje obra-
żenia ciała lub stosuje wobec ciebie przemoc fi zyczną, psychicz-
ną, ekonomiczną.

OGRANICZENIA PRAWNE

Jeśli masz spadkobierców uprawnionych do zachowku, to znaczy 
małżonka lub jedno albo więcej dzieci, automatycznie przysługuje 
im część twojego spadku (część zastrzeżona). Nie możesz ich wy-
dziedziczyć poprzez dokonanie darowizny. W dniu twojej śmierci 
zostaje odtworzone fi kcyjne dziedzictwo, które obejmuje cały twój 
majątek w dniu śmierci oraz wszystkie darowizny, które przeka-
załeś w ciągu swojego życia.

Analizuje się, co pozostaje w majątku w dniu twojej śmierci, a na-
stępnie sprawdza, czy każdy z twoich spadkobierców ma należną mu 
część zastrzeżoną. Jeśli spadkobierca nie ma całej należnej mu części 
zastrzeżonej, może zażądać zmniejszenia darowizn, które przekaza-
łeś za życia. Konkretnie – jeśli oddałeś cały swój majątek krewnemu 
lub przyjacielowi, spadkobierca, który nie otrzymał swojego udziału 
w spadku, może poprosić go o zwrot części majątku, którego od cie-
bie nie otrzymał, a który przysługuje mu z mocy prawa (zachowek).

UWAGA

Darowizna: nieruchomość będąca przedmiotem darowizny pod-
lega opodatkowaniu podatkiem od darowizn.
Testament: majątek zmarłego podlega podatkowi od spadku.
Należy porównać ze swoim doradcą podatkowym lub notariuszem, 
co w twoim przypadku jest korzystniejsze.

Agnieszka Sita
prawnik Trampolina ASBL

Przychodzi w życiu taki moment, że zaczynamy się zastana-
wiać, co stanie się ze zgromadzonym przez nas majątkiem, 
kiedy nas już nie będzie. Niektórzy w podeszłym wieku, 
w obliczu choroby lub z powodu zwykłej zapobiegliwości, 
szukają rozwiązań w zgodzie ze swoim sumieniem oraz wolą, 
spisując testament lub dokonując darowizny. Ci, którzy nie 
podejmą takich działań, automatycznie wybierają dziedzicze-
nie ustawowe, czyli po zmarłym dziedziczy się tak, jak prze-
widują to przepisy prawa w przypadku braku testamentu.
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Istnieją dwie formy testamentów: własnoręczny oraz notarialny.

TESTAMENT HOLOGRAFICZNY (WŁASNORĘCZNY)

Taki testament jest napisany w całości odręcznie na zwykłym arku-
szu papieru. Aby go spisać, nie potrzeba notariusza ani świadków. 
Jednak aby testament holografi czny był ważny, musi być:
• napisany w całości własnoręcznie. W szczególnych sytuacjach

obowiązek własnoręczności może zostać ograniczony do wła-
snoręcznego podpisu, ale są to wyjątkowo rzadkie przypadki;

• opatrzony datą;
• podpisany;
• wystarczająco jasny i zrozumiały.

Plusy:
• łatwo jest go napisać;
• można go zmienić w dowolnym momencie;
• jest bezpłatny.

Minusy:
• może zawierać wady prawne – bez porady notariusza ryzykujesz,

że złożysz swoje życzenia nieprawidłowo, a twój testament może 
okazać się sprzeczny z przepisami prawa;

• łatwiej jest zaskarżyć sprawę w sądzie – ktoś może podnieść ar-
gument, że nie byłeś w pełni władz umysłowych przy spisywaniu 
swojej ostatniej woli;

• może zniknąć, zostać zniszczony lub nigdy nie zostać odnaleziony
przez spadkobierców.

TESTAMENT NOTARIALNY

Taki testament sporządza notariusz w twojej obecności. Spisuje on 
twoją wolę, ponownie ją czyta, a następnie (jako spadkodawca) 
podpisujesz się. Obecnych jest dwóch świadków.

Plusy:
• spisany jest po konsultacji z notariuszem, więc najprawdopo-

dobniej nie będzie obciążony wadami prawnymi. Notariusz 
może ci doradzić korzystne rozwiązania podatkowe. W Belgii 
spadki są bardzo wysoko oprocentowane;

• trudniej jest zaskarżyć sprawę w sądzie – notariusz potwierdza, 
że jesteś w stanie wyrazić swoją ostatnią wolę, w związku z tym 
jej ważność jest trudniejsza do zakwes� onowania;

• jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Testamentów (CRT)
przez notariusza. Twoja wola będzie automatycznie znana spad-
kobiercom po twojej śmierci.

Minusy:
• jest płatny (średnio od 250 do 600 euro, jeśli jest wiele szczegó-

łowych zapisów);
• potrzebujesz notariusza i dwóch świadków lub dwóch notariuszy;
• opłata za zrejestrowanie wynosi 25 euro.

OGRANICZENIA PRAWNE

Jeśli spisujesz testament, możesz co do zasady przekazać swoje 
aktywa, komu chcesz. Niemniej jednak nie możesz testamentem 
pozbawić spadku tych, którym przysługuje prawo do zachowku, 
czyli swojego małżonka i dzieci. Jeśli cały swój majątek oddasz 
chrześniakowi, twój testament będzie częściowo nieważny, jeśli 
spadkobierca zachowkowy zażąda swojego udziału.

Jeśli nie masz spadkobierców posiadających prawo do zachowku, 
możesz sporządzić testament i zaplanować przekazanie całej swo-
jej własności ukochanej osobie lub przekazać pieniądze np. na cel 
charytatywny albo na badania naukowe. 

DAROWIZNA

Istnieją trzy rodzaje darowizn: z ręki do ręki, bankowa oraz notarialna.

DAROWIZNA Z RĘKI DO RĘKI 

Jest to najczęstsza forma darowizny. Jest możliwa tylko w przy-
padku przedmiotów lub gotówki. Możesz podarować komuś swoją 
biżuterię, zastawę stołową, zestaw wędkarski itp. Nie musisz iść 
w tym celu do notariusza.

DAROWIZNA BANKOWA 

Możesz wpłacić określoną kwotę na czyjeś konto bankowe.

DAROWIZNA NOTARIALNA 

Podpisujesz u notariusza akt darowizny, który jest prawdziwą umo-
wą. Możesz dołączyć konkretne klauzule, takie jak warunki lub po-
wody anulowania darowizny. Interwencja notariusza umożliwia 
udowodnienie istnienia prezentu, ponieważ musi on sporządzić 
akt i wykonać kopię. Jeśli chcesz podarować budynek (dom, miesz-
kanie, działkę, garaż itp.), musisz dokonać przeniesienia własności 
nieruchomości obowiązkowo przed notariuszem.

Koszt darowizny jest różny w zależności od wartości przekazanego 
majątku. Jeśli przekazujesz darowiznę, nie możesz zmienić zdania. 
Mówi się, że darowizny są nieodwołalne. Są jednak wyjątki:

• darowizna między małżonkami – jeśli ofi arujesz coś współ-
małżonkowi, zawsze możesz odwołać się od darowizny, to znaczy 
zmienić decyzję i odzyskać darowiznę, o ile w umowie małżeń-
skiej nie przewidziano, że darowizna jest nieodwołalna;

• prawo do zwrotu – możesz dokonać zapisu w akcie darowizny, 
na mocy którego postanawia się, że jeśli obdarowany umrze przed 
tobą, to odzyskasz to, co mu dałeś, nawet jeśli ta osoba ma dzieci;

• niewykonanie obowiązków – w chwili przekazania darowi-
zny możesz określić zobowiązania, które ma wykonać obdarowa-
ny. Możesz np. w akcie darowizny postanowić, że obdarowany 
ma cię utrzymywać. Jeśli osoba ta notorycznie uchyla się od tego 
obowiązku, możesz jej cofnąć darowiznę;

• niewdzięczność – są to rzadkie sytuacje, w których obdarowa-
ny nie szanuje cię i nie jest ci wdzięczny, np. jeśli powoduje obra-
żenia ciała lub stosuje wobec ciebie przemoc fi zyczną, psychicz-
ną, ekonomiczną.

OGRANICZENIA PRAWNE

Jeśli masz spadkobierców uprawnionych do zachowku, to znaczy 
małżonka lub jedno albo więcej dzieci, automatycznie przysługuje 
im część twojego spadku (część zastrzeżona). Nie możesz ich wy-
dziedziczyć poprzez dokonanie darowizny. W dniu twojej śmierci 
zostaje odtworzone fi kcyjne dziedzictwo, które obejmuje cały twój 
majątek w dniu śmierci oraz wszystkie darowizny, które przeka-
załeś w ciągu swojego życia.

Analizuje się, co pozostaje w majątku w dniu twojej śmierci, a na-
stępnie sprawdza, czy każdy z twoich spadkobierców ma należną mu 
część zastrzeżoną. Jeśli spadkobierca nie ma całej należnej mu części 
zastrzeżonej, może zażądać zmniejszenia darowizn, które przekaza-
łeś za życia. Konkretnie – jeśli oddałeś cały swój majątek krewnemu 
lub przyjacielowi, spadkobierca, który nie otrzymał swojego udziału 
w spadku, może poprosić go o zwrot części majątku, którego od cie-
bie nie otrzymał, a który przysługuje mu z mocy prawa (zachowek).

UWAGA

Darowizna: nieruchomość będąca przedmiotem darowizny pod-
lega opodatkowaniu podatkiem od darowizn.
Testament: majątek zmarłego podlega podatkowi od spadku.
Należy porównać ze swoim doradcą podatkowym lub notariuszem, 
co w twoim przypadku jest korzystniejsze.

Agnieszka Sita
prawnik Trampolina ASBL

Przychodzi w życiu taki moment, że zaczynamy się zastana-
wiać, co stanie się ze zgromadzonym przez nas majątkiem, 
kiedy nas już nie będzie. Niektórzy w podeszłym wieku, 
w obliczu choroby lub z powodu zwykłej zapobiegliwości, 
szukają rozwiązań w zgodzie ze swoim sumieniem oraz wolą, 
spisując testament lub dokonując darowizny. Ci, którzy nie 
podejmą takich działań, automatycznie wybierają dziedzicze-
nie ustawowe, czyli po zmarłym dziedziczy się tak, jak prze-
widują to przepisy prawa w przypadku braku testamentu.
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL
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•	Oddział	przedszkolny	dla	dzieci	
pięcioletnich	–	przygotowanie	do	
nauki	czytania	i	pisania.	

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

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

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

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

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

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

„Nie ma większego bogactwa 
w narodzie nad światłych obywateli“

św. Jan Paweł II



Wypalenie rodzicielskie dotyka rodziców narażonych 
na chroniczny stres rodzicielski bez wystarczają-
cych środków, aby sobie z nim poradzić. Najczę-
ściej dotyka tych, którzy z różnych względów nie 
mogą liczyć na pomoc otoczenia. Afrykańskie 
przysłowie mówi, że do wychowania dziecka po-

trzebna jest cała wioska. Innymi słowy, wsparcie 
otoczenia jest naturalną potrzebą rodziców. Daw-

niej dzieci wychowywały się w wielopokoleniowych 
domach. Dziś często o tym zapominamy, co może mieć dramatycz-
ne skutki. Ponadto, obecnie na matkach ciąży dużo większa pre-
sja społeczna niż kiedyś. Wymaga się od nich, by pracowały, miały 
posprzątane domy, uśmiechnięte i dobrze wychowane dzieci oraz 
by z pasją przygotowywały domowe posiłki. Na wypalenie rodzi-
cielskie szczególnie narażone są osoby, które ulegają tej presji, 
w związku z czym mają bardzo wysokie wymagania względem sie-
bie w roli rodzica.

Objawy wypalenia rodzicielskiego 
• Wyczerpanie w roli rodzica
Wyczerpanie może objawiać się na poziomie emocjonalnym, po-
znawczym i fizycznym. Jest to aspekt, który najczęściej pojawia się 
jako pierwszy. Rodzic czuje się tak, jakby był wypalony w swej roli, 
czemu towarzyszy brak chęci, motywacji i satysfakcji z wypełniania 
obowiązków rodzicielskich. Pojawia się poczucie, że już dłużej nie da 
się tego znieść. Rodzic może również odczuwać poirytowanie, złość, 
smutek i poczucie winy. W sferze poznawczej pojawiają się problemy 
z pamięcią i koncentracją, spowolnienie myślenia lub gonitwa myśli.

• Przemęczenie i utrata przyjemności w roli rodzica
Rodzic czuje, że jest na skraju wyczerpania, bez energii, zmęczony 
swą rolą. Czas wolny z dziećmi i aktywności, które kiedyś były źró-
dłem przyjemności, stają się przyczyną stresu i przeważnie nie przy-
noszą żadnej satysfakcji.

• Emocjonalne dystansowanie się od dzieci
Zbyt zmęczony rodzic nie ma już energii, by inwestować w relację 
z dziećmi, a przynajmniej nie tak dużo, jak zwykle. Mniej uwagi po-
święca temu, co mówią dzieci, lub słucha ich z roztargnieniem. Nie 
przywiązuje już tak dużej wagi do tego, co przeżywają i czują, nie 
angażuje się zbytnio w ich edukację. Coraz rzadziej okazuje im, jak 
bardzo je kocha. Robi to, co ma do zrobienia (odwozi do szkoły, przy-
gotowuje posiłki, kładzie spać), ale nic ponadto.

• Kontrast
Rodzic zdaje sobie sprawę, że nie jest już rodzicem, którym był kie-
dyś, a tym bardziej takim, którym chciał być. Nie poznaje się, wstydzi 
się tego, jakim stał się rodzicem. Istnieje kontrast między rodzicem, 
którym był, a tym, którym się stał.

Wypalenie rodzicielskie to nie: 
• Depresja
Depresja dotyczy wszystkich sfer życia (prywatnej, zawodowej, etc.). 
Wypalenie jest zjawiskiem kontekstualnym. W rzeczywistości dotyczy 
ono na ogół tylko jednej sfery życia (rodzicielskiej lub zawodowej). 
Jednak wypalenie w jednej ze sfer zwiększa ryzyko wypalenia w innej 
sferze kilka miesięcy później, co może doprowadzić do depresji.

• Wypalenie zawodowe
Badania pokazują, że wypalenie rodziców to odrębny syndrom, niezależ-
ny od wypalenia zawodowego. Pierwsze przejawia się w sferze rodzin-
nej w odniesieniu do dzieci, podczas gdy drugie w sferze zawodowej.

• Baby blues
Baby blues pojawia się w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka 
i jest głównie wynikiem wstrząsów hormonalnych.

• Przejściowe zmęczenie
Wypalenie rodzicielskie należy odróżnić od chwilowego przemęczenia 
wynikającego z nadmiaru obowiązków zawodowych lub rodziciel-
skich. Rodzicielstwo – w mniejszym lub większym stopniu – jest źró-
dłem stresu. W optymalnych warunkach stres ten jest rekompenso-
wany zasobami rodziny i pozytywnymi chwilami, które redukując go, 
zapewniają równowagę w rodzinie i przyczyniają się do spełnionego 
rodzicielstwa. Zasadnicza różnica polega na tym, że wypalony rodzic 
nie jest w stanie zrekompensować czynników stresowych tak, by zre-
generować się w naturalny sposób. Innymi słowy, w życiu rodziny jest 
zbyt duża przewaga stresorów nad zasobami. Dodatkowo, wysoki 
poziom stresu nie pozwala czerpać przyjemności ze wspólnych chwil 
spędzonych z dziećmi, takich jak np. spacer czy wypad nad morze. Sy-
tuacje te są dla rodzica dodatkowym źródłem stresu. Z czasem unika 
on zabaw i rozmów z dziećmi, bo wymaga to od niego zbyt dużego 
wysiłku energetycznego. Rola rodzica staje się zautomatyzowana, 
brakuje spontaniczności w relacji z dzieckiem. Tworzy się błędne koło: 
zbyt wysoki poziom stresu uniemożliwia czerpanie przyjemności, a to 
utrudnia regenerację organizmu. W przeciwieństwie do rodzica do-
tkniętego wypaleniem rodzic chwilowo przemęczony jest w stanie się 
zregenerować, np. spędzając miło weekend lub odsypiając zmęczenie.

Konsekwencje
Wypalenie rodzicielskie może powodować zaburzenia snu, uzależnie-
nia, depresję i myśli samobójcze. Negatywnie wpływa na jakość relacji 
z dzieckiem. Dobra, solidna relacja z rodzicem zapewnia dziecku poczu-
cie bezpieczeństwa niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania 
i rozwoju. Wypalenie rodzicielskie może również prowadzić do zanie-
dbań i przemocy wobec dzieci (często werbalnej i psychicznej, czasem 
fizycznej). Przemoc wynika bowiem z niezaspokojonych potrzeb i jest 
nieskuteczną próbą ich zaspokojenia. Dziecko uczy się wówczas, że 
w miłości jest miejsce na przemoc. Wypalenie wzmaga też konflikty 
i może prowadzić do przemocy w związku. Warto dodać, że częściej do-
tyka ono matek, ale mogą się z nim borykać także ojcowie.

Jak sobie pomóc?
Jeśli podejrzewasz u siebie wypalenie rodzicielskie, możesz zacząć 
od sporządzenia listy stresorów (sytuacji, które są źródłem stresu) 
i zasobów (czynników, które redukują stres). Pozwoli ci to ocenić po-
ziom stresu. Zbyt wysoki poziom stresorów w stosunku do małej ilo-
ści zasobów może świadczyć o wypaleniu. Każda sytuacja jest jednak 
specyficzna, dlatego wymaga indywidualnego podejścia: wnikliwej 
diagnozy problemu oraz szukania rozwiązań zgodnych z potrzebami 
rodziny. Jeśli jesteś gotowa/y, by przyjąć wsparcie, możesz również 
zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, który ma doświadczenie 
w tej dziedzinie. Każda diagnoza musi zostać potwierdzona przez 
specjalistę przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Katarzyna Pietryka
psycholog, psychoterapeuta 

www.trampolina.be

WYPALENIE RODZICIELSKIE – czym jest i jak je rozpoznać?
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 +32 466 901 702
 epe.bruksela@gmail.com

poniedziałek (psycholożka) 10.00 - 12.00
wtorek                               18.30 - 20.30
środa (prawniczka)               22.00 - 23.00
czwartek                            10.00 - 12.00
piątek (psycholożka)           12.00 - 14.00

+32 466 901 702

 

PO POLSKU

NIEBIESKA LINIA
DLA CIEBIE

PRZEŁAM Z NAMI
SWOJĄ CISZĘ:
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Z pamiętnika lokalnego podróżnika. 
Opactwo w Chevetogne

O monasterze w Chevetogne dowiaduję się z jednej z grup na Facebooku. Jestem zaskoczona, że 
takie piękne opactwo stoi praktycznie pod moim nosem, a ja nic do tej pory o nim nie wiedziałam. 

Obiecuję sobie, że podjadę tam przy okazji. Wreszcie nadchodzi dzień, gdy zew odkrywczyni daje 
o sobie znać. Wsiadam do auta. Drogę znam bardzo dobrze. Tuż obok budynków klasztoru znajduje 
się ogromny park Domaine de Chevetogne, który odwiedzam często w wakacje z dziećmi. Dziwię się, 
że nigdy nie zwróciłam uwagi na znak z napisem: Monastère.

HISTORIA

Klasztor wyróżnia się tym, że ma dwa 
kościoły: jeden dla liturgii obrządku 
rzymskiego, poświęcony Chrystusowi 
Świętemu Zbawicielowi, a drugi dla 
ceremonii obrządku bizantyjskiego, 
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Założony został w 1925 r. 
przez mnicha z opactwa benedyktynów 
Dom Lamberta Beauduin. Mnich ten, 
gdy poznał chrześcijański Wschód, zdał 
sobie sprawę z tego, jak bardzo podzie-
lone są Kościoły, i zaczął pracować nad 
założeniem klasztoru poświęconego jed-
ności chrześcijan. W ten sposób klasz-
tor przyczynił się do zmiany postawy 
Kościoła katolickiego na rzecz ekume-
nizmu (poszukiwanie jedności mię dzy 
Kościołami poprzez dialog na równych 
prawach). W wieku 40 lat uświadamiam 
sobie, że istnieją miejsca służące poje-
dnaniu chrześcijan między sobą, taka 
namiastka świata idealnego.

KTO SZUKA, TEN ZNAJDZIE

Jestem prawie na miejscu. Za drzewami 
ukazują się pierwsze budynki, zaraz po-
tem mały cmentarz. Na parkingu pusto. 
Śpiewają ptaki, ale poza tym miejsce 
wygląda jak opuszczone. Dostrzegam 
na drzwiach tabliczkę, która informuje, 
że wej ście jest obok. Otwieram ciężkie 
drewniane drzwi i wchodzę do budynku. 
Na wprost po lewej moją uwagę przycią-
ga duży sklep, cały oszklony. Mniemam, 
że jest zamknięty, bo światła są zgaszone 
i drzwi zamknięte, ale na drzwiach wisi 
kartka, żeby zwrócić się do portierni. 
Odruchowo odwracam głowę w prawo 
i dostrzegam obserwują cych mnie, zza 
dużej szyby portierni, dwóch mnichów. 
Speszona podchodzę i pytam, czy mogę 
zwiedzić kościół. Mnich z długą brodą 
i uśmiechem na twarzy zga dza się. In-
formuje mnie, że jest tam ciemno. Mówi, 
że na prawo są schody i mam wejść na 
górę, żeby dojść do kościoła. 

Idę przed siebie, schodów nie ma, ale na 
lewo zauważam jakieś ciemne pomieszcze-
nie, które przypomina te widziane na zdję-
ciach w internecie. Wchodzę, myśląc, 
że pewnie źle zrozumiałam informacje 
od mnicha. Jest ciemno jak w… krypcie! 
Po lewej i prawej stronie są tylko małe 
okienka. Każdy centymetr ściany pokryty 
jest malowidłami. Pachnie kadzidłem, 
jakby dopiero co skończyły się jakieś 
obrzędy. Zaczynam robić zdjęcia. Światło 
jest za słabe, a lampa błyskowa odbiera 
temu miejscu cały urok. Próbuję doświe
tlić sobie trochę telefonem – na marne. 
Znajduję przełącznik, włączam światło, ale 
zapala się tylko jeden żyrandol. Pstrykam 
parę zdjęć i szybko gaszę. Szukam na 
ścianach innych przełączników. Czuję się 
trochę jak złodziej buszujący w czyimś 
domu. Boję się, że ktoś mnie wyprosi za 
zapalanie światła. Atmosfera tego miejsca 
jakby go nie lubiła. Wreszcie dostrzegam 
sznurek zwisający z żyrandola. Pociągam 

za niego i nastaje jasność! Teraz chodzę 
od żyrandola do żyrandola, robiąc zdjęcia. 
Wychodząc z pomieszczenia, zauważam 
tabliczkę z napisem „krypta”, która tylko 
potwierdza, że jeszcze nie dotarłam tam, 
gdzie zamierzałam. Po prawej stronie 
długiego korytarza znajdują się podwójne 
drzwi. Otwieram je, a za nimi dostrzegam 
schody. A jednak! Kto szuka, ten znajdzie!

W ZACHWYCIE 

Krypta zrobiła na mnie wrażenie. Mam 
przeczucie, że kościół może mnie zasko
czyć. Wchodzę schodami do góry. Wnętrze 
kościoła powoli wyłania się przede mną 
z każdym krokiem. Kiedy z małego 
wąskiego korytarza przechodzę do duże-
go i wysokiego pomieszczenia, ogromna 
przestrzeń wywołuje we mnie miłe uczucie. 
Zachwycam się przestrzenią i kunsztem 
architektury. Bogato zdobione ściany 
i ogromna kopuła obejmująca szczyt za-
pierają mi dech w piersiach. Kościół bi-
zantyjski w Chevetogne zdecydowanie da 
się odczuć.

Moją uwagę zwracają skromne drewniane 
ławki stojące na wyślizganej kamiennej po-
dłodze, która zdaje się świecić. To światło 
wpadające przez okna na szczycie ko-
puły odbija się od podłogi i doświetla po-
mieszczenie. Rarytas dla fotografa.

Podchodzę do ogromnej ikony. Pali się je-
dna świeczka. Zapalam jeszcze trzy. Ikona 
nabiera złotego blasku. Siadam na ławce. 
Jestem sama. Zaczynają bić dzwony. Za
stanawiam się nad znaczeniem malowideł. 
Wyrzucam sobie jak zwykle, że się nie 
przygotowałam. Zresztą malowideł jest 
tu przynajmniej kilkadziesiąt. Opowia-
danie o nich jest z pewnością zadaniem 
przewo dnika, z którym podobno można się 
umówić. Robię zdjęcia i filmy. Jest ciemno, 
ale nie tak jak w krypcie. 

Spędziłam tam prawie godzinę, nie mogąc 
nacieszyć oczu kolorami i kunsztem ma-
lowideł, a cisza tego miejsca to prawdziwy 
powiew mądrości.

CHÓR

Wracam na dół. Chciałam zrobić zakupy 
w sklepie, który podobno oferuje całą 
gamę produktów z różnych opactw na 

całym świecie: jest tam specjalisty-
czna księgarnia, pocztówki, ikony, 
kadzidła, płyty CD, orientalna sztu-
ka sakralna i produkty klasztorne. 
W portierni nie ma jednak nikogo. 
Wychodzę na zewnątrz poszukać 
drugiego kościoła, rzymskokatolickie-
go. Obchodzę monaster i nie znajduję 
wejścia. Robię parę zdjęć budynkom 
i na cmentarzu, ale dość szybko prze-
gania mnie deszcz.

Postanawiam wrócić do sklepu, bo 
chciałam kupić kadzidła, które są 
produkowane przez mnichów, i płytę 
z muzyką liturgiczną w wykonaniu 
chóru mnichów, którzy zamieszku-
ją klasztor. Niestety nadal nikt nie 
pojawia się w portierni, a mi brakuje 
odwagi, aby przeszukiwać klasztor 
w poszukiwaniu kogoś, kto mi otwo
rzy sklep. Postanawiam wracać do 
domu, a do kościoła przyjechać na 
jedną z liturgii, które odbywają się 
tu regularnie, i przy okazji zajrzeć do 
sklepu. Mam sentyment do śpiewu 
w  języku starocerkiewnym i chętnie 
bym go posłuchała, a podobno tutej
szy chór to jeszcze jedna rzecz, 
z której  to miej sce jest znane. Sława 
chóru z Chevetogne wzrosła dzięki 
pięknej dyskografii nagrywanej od 
lat 60. XX wieku. W przeciwieństwie 
do chórów wiel kich katedr i parafii 
prawosła wnych, gdzie śpiewy zje 
dnoczonej wspólnoty są na ogół mie
szane, wspól nota Chevetogne składa 
się tylko z mnichów. Muzyka chóralna 
w ich wykonaniu wprowadza słucha
cza w głęboką medytację, a melodie 
przy pominają przypływy i odpływy 
spokoj nego mo rza. Chciałabym się 
o tym przekonać osobiście na żywo.

Tym razem wracam stamtąd z pusty-
mi rękoma, ale za to ze wspaniałymi 
zdjęciami oraz pełnią estetycznych 
doznań wynikających z obcowania 
z pięknem architektury, sztuki, malar 
stwa i mistycznej atmosfery tego miejsca.

Adres: Rue Monastère 65, 
            5590 Ciney, Belgique.

Na stronie www.wakacjewbelgii.com
 znajdziesz więcej ciekawych arty

kułów o pięknych zakątkach Belgii. 

Odwiedź również nasz kanał na You 
Tube  Wakacje w Belgii, by zoba czyć 
filmiki z ciekawych miejsc. 

Zapraszamy do polubienia naszego 
fanpage’a na Facebooku: 
www.facebook.com/wakacjewbelgii.

www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

grupa

Wakacje w Belgii

Monika & Iwona
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Z pamiętnika lokalnego podróżnika. 
Opactwo w Chevetogne

O monasterze w Chevetogne dowiaduję się z jednej z grup na Facebooku. Jestem zaskoczona, że 
takie piękne opactwo stoi praktycznie pod moim nosem, a ja nic do tej pory o nim nie wiedziałam. 

Obiecuję sobie, że podjadę tam przy okazji. Wreszcie nadchodzi dzień, gdy zew odkrywczyni daje 
o sobie znać. Wsiadam do auta. Drogę znam bardzo dobrze. Tuż obok budynków klasztoru znajduje 
się ogromny park Domaine de Chevetogne, który odwiedzam często w wakacje z dziećmi. Dziwię się, 
że nigdy nie zwróciłam uwagi na znak z napisem: Monastère.

HISTORIA

Klasztor wyróżnia się tym, że ma dwa 
kościoły: jeden dla liturgii obrządku 
rzymskiego, poświęcony Chrystusowi 
Świętemu Zbawicielowi, a drugi dla 
ceremonii obrządku bizantyjskiego, 
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Założony został w 1925 r. 
przez mnicha z opactwa benedyktynów 
Dom Lamberta Beauduin. Mnich ten, 
gdy poznał chrześcijański Wschód, zdał 
sobie sprawę z tego, jak bardzo podzie-
lone są Kościoły, i zaczął pracować nad 
założeniem klasztoru poświęconego jed-
ności chrześcijan. W ten sposób klasz-
tor przyczynił się do zmiany postawy 
Kościoła katolickiego na rzecz ekume-
nizmu (poszukiwanie jedności mię dzy 
Kościołami poprzez dialog na równych 
prawach). W wieku 40 lat uświadamiam 
sobie, że istnieją miejsca służące poje-
dnaniu chrześcijan między sobą, taka 
namiastka świata idealnego.

KTO SZUKA, TEN ZNAJDZIE

Jestem prawie na miejscu. Za drzewami 
ukazują się pierwsze budynki, zaraz po-
tem mały cmentarz. Na parkingu pusto. 
Śpiewają ptaki, ale poza tym miejsce 
wygląda jak opuszczone. Dostrzegam 
na drzwiach tabliczkę, która informuje, 
że wej ście jest obok. Otwieram ciężkie 
drewniane drzwi i wchodzę do budynku. 
Na wprost po lewej moją uwagę przycią-
ga duży sklep, cały oszklony. Mniemam, 
że jest zamknięty, bo światła są zgaszone 
i drzwi zamknięte, ale na drzwiach wisi 
kartka, żeby zwrócić się do portierni. 
Odruchowo odwracam głowę w prawo 
i dostrzegam obserwują cych mnie, zza 
dużej szyby portierni, dwóch mnichów. 
Speszona podchodzę i pytam, czy mogę 
zwiedzić kościół. Mnich z długą brodą 
i uśmiechem na twarzy zga dza się. In-
formuje mnie, że jest tam ciemno. Mówi, 
że na prawo są schody i mam wejść na 
górę, żeby dojść do kościoła. 

Idę przed siebie, schodów nie ma, ale na 
lewo zauważam jakieś ciemne pomieszcze-
nie, które przypomina te widziane na zdję-
ciach w internecie. Wchodzę, myśląc, 
że pewnie źle zrozumiałam informacje 
od mnicha. Jest ciemno jak w… krypcie! 
Po lewej i prawej stronie są tylko małe 
okienka. Każdy centymetr ściany pokryty 
jest malowidłami. Pachnie kadzidłem, 
jakby dopiero co skończyły się jakieś 
obrzędy. Zaczynam robić zdjęcia. Światło 
jest za słabe, a lampa błyskowa odbiera 
temu miejscu cały urok. Próbuję doświe
tlić sobie trochę telefonem – na marne. 
Znajduję przełącznik, włączam światło, ale 
zapala się tylko jeden żyrandol. Pstrykam 
parę zdjęć i szybko gaszę. Szukam na 
ścianach innych przełączników. Czuję się 
trochę jak złodziej buszujący w czyimś 
domu. Boję się, że ktoś mnie wyprosi za 
zapalanie światła. Atmosfera tego miejsca 
jakby go nie lubiła. Wreszcie dostrzegam 
sznurek zwisający z żyrandola. Pociągam 

za niego i nastaje jasność! Teraz chodzę 
od żyrandola do żyrandola, robiąc zdjęcia. 
Wychodząc z pomieszczenia, zauważam 
tabliczkę z napisem „krypta”, która tylko 
potwierdza, że jeszcze nie dotarłam tam, 
gdzie zamierzałam. Po prawej stronie 
długiego korytarza znajdują się podwójne 
drzwi. Otwieram je, a za nimi dostrzegam 
schody. A jednak! Kto szuka, ten znajdzie!

W ZACHWYCIE 

Krypta zrobiła na mnie wrażenie. Mam 
przeczucie, że kościół może mnie zasko
czyć. Wchodzę schodami do góry. Wnętrze 
kościoła powoli wyłania się przede mną 
z każdym krokiem. Kiedy z małego 
wąskiego korytarza przechodzę do duże-
go i wysokiego pomieszczenia, ogromna 
przestrzeń wywołuje we mnie miłe uczucie. 
Zachwycam się przestrzenią i kunsztem 
architektury. Bogato zdobione ściany 
i ogromna kopuła obejmująca szczyt za-
pierają mi dech w piersiach. Kościół bi-
zantyjski w Chevetogne zdecydowanie da 
się odczuć.

Moją uwagę zwracają skromne drewniane 
ławki stojące na wyślizganej kamiennej po-
dłodze, która zdaje się świecić. To światło 
wpadające przez okna na szczycie ko-
puły odbija się od podłogi i doświetla po-
mieszczenie. Rarytas dla fotografa.

Podchodzę do ogromnej ikony. Pali się je-
dna świeczka. Zapalam jeszcze trzy. Ikona 
nabiera złotego blasku. Siadam na ławce. 
Jestem sama. Zaczynają bić dzwony. Za
stanawiam się nad znaczeniem malowideł. 
Wyrzucam sobie jak zwykle, że się nie 
przygotowałam. Zresztą malowideł jest 
tu przynajmniej kilkadziesiąt. Opowia-
danie o nich jest z pewnością zadaniem 
przewo dnika, z którym podobno można się 
umówić. Robię zdjęcia i filmy. Jest ciemno, 
ale nie tak jak w krypcie. 

Spędziłam tam prawie godzinę, nie mogąc 
nacieszyć oczu kolorami i kunsztem ma-
lowideł, a cisza tego miejsca to prawdziwy 
powiew mądrości.

CHÓR

Wracam na dół. Chciałam zrobić zakupy 
w sklepie, który podobno oferuje całą 
gamę produktów z różnych opactw na 

całym świecie: jest tam specjalisty-
czna księgarnia, pocztówki, ikony, 
kadzidła, płyty CD, orientalna sztu-
ka sakralna i produkty klasztorne. 
W portierni nie ma jednak nikogo. 
Wychodzę na zewnątrz poszukać 
drugiego kościoła, rzymskokatolickie-
go. Obchodzę monaster i nie znajduję 
wejścia. Robię parę zdjęć budynkom 
i na cmentarzu, ale dość szybko prze-
gania mnie deszcz.

Postanawiam wrócić do sklepu, bo 
chciałam kupić kadzidła, które są 
produkowane przez mnichów, i płytę 
z muzyką liturgiczną w wykonaniu 
chóru mnichów, którzy zamieszku-
ją klasztor. Niestety nadal nikt nie 
pojawia się w portierni, a mi brakuje 
odwagi, aby przeszukiwać klasztor 
w poszukiwaniu kogoś, kto mi otwo
rzy sklep. Postanawiam wracać do 
domu, a do kościoła przyjechać na 
jedną z liturgii, które odbywają się 
tu regularnie, i przy okazji zajrzeć do 
sklepu. Mam sentyment do śpiewu 
w  języku starocerkiewnym i chętnie 
bym go posłuchała, a podobno tutej
szy chór to jeszcze jedna rzecz, 
z której  to miej sce jest znane. Sława 
chóru z Chevetogne wzrosła dzięki 
pięknej dyskografii nagrywanej od 
lat 60. XX wieku. W przeciwieństwie 
do chórów wiel kich katedr i parafii 
prawosła wnych, gdzie śpiewy zje 
dnoczonej wspólnoty są na ogół mie
szane, wspól nota Chevetogne składa 
się tylko z mnichów. Muzyka chóralna 
w ich wykonaniu wprowadza słucha
cza w głęboką medytację, a melodie 
przy pominają przypływy i odpływy 
spokoj nego mo rza. Chciałabym się 
o tym przekonać osobiście na żywo.

Tym razem wracam stamtąd z pusty-
mi rękoma, ale za to ze wspaniałymi 
zdjęciami oraz pełnią estetycznych 
doznań wynikających z obcowania 
z pięknem architektury, sztuki, malar 
stwa i mistycznej atmosfery tego miejsca.

Adres: Rue Monastère 65, 
            5590 Ciney, Belgique.

Na stronie www.wakacjewbelgii.com
 znajdziesz więcej ciekawych arty

kułów o pięknych zakątkach Belgii. 

Odwiedź również nasz kanał na You 
Tube  Wakacje w Belgii, by zoba czyć 
filmiki z ciekawych miejsc. 

Zapraszamy do polubienia naszego 
fanpage’a na Facebooku: 
www.facebook.com/wakacjewbelgii.

www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

grupa

Wakacje w Belgii

Monika & Iwona
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Obecnie zakup mleka „prosto od krowy” jest prak-
tycznie niemożliwy, dlatego kupując je w sklepie, 
warto zwrócić uwagę na oznaczenia na opakowaniu. 
Mleko pasteryzowane jest najmniej przetworzone, 
musi być jednak przechowywane w niskich tempera-
turach. Pasteryzacja polega na podgrzewaniu mleka 
przez co najmniej 15 sekund w temperaturze około 
70 stopni. Mleko to należy przed spożyciem przego-
tować, a w lodówce można je przechowywać maksy-
malnie 48 godzin.

W sklepie znajdziemy także mleko UHT, którego obrób-
ka polega na poddaniu go działaniu bardzo wysokiej 
temperatury: w przedziale 130–150 stopni w czasie 
od 1 do 3 sekund, a następnie schłodzeniu do oko-
ło 20 stopni. Mleko takie jest pakowane w sterylnych 
warunkach i ma bardzo długi okres przydatności, do-
chodzący nawet do kilku miesięcy. Z punktu widzenia 
konsumentów procesy ogrzewania mają na celu za-
chowanie trwałości, czyli wydłużenie świeżości mleka 
poprzez zniszczenie ewentualnych patogennych mi-
kroorganizmów przy minimalnym wpływie na wartość 
odżywczą i na jego walory smakowe. Obie metody – 
pasteryzacja i UHT – niszczą wrażliwe na temperaturę 
mikroorganizmy, a metoda UHT dodatkowo niszczy 
także spory, czyli formy przetrwalnikowe mikroorgani-
zmów. Dlatego trwałość takiego mleka jest dłuższa od 
mleka pasteryzowanego krótkotrwale.

Niezależnie od metody obróbki, mleko zachowuje 
istotne walory odżywcze i zdrowotne: zmianie nie ule-
ga na przykład zawartość dobrze przyswajalnego biał-
ka i wapnia. Przy wyborze między mlekiem pasteryzo-
wanym i mlekiem UHT należy więc kierować się przede 
wszystkim odpowiadającym nam okresem trwałości 
i ewentualnie odczuwanymi walorami smakowymi obu 
rodzajów mlek, bo ich smaki się trochę różnią.

Laktoza może przysparzać problemów oso-
bom uczulonym na białko mleka krowiego, 
powodując uczulenia. Po wypiciu mleka 
osoby takie reagują najczęściej biegunką, 
wymiotami i wysypką. Winne są tutaj białka, 
czyli kazeina i laktoglobulina, które wywołują 
silne reakcje układu immunologicznego. Na 
szczęście alergia na mleko często mija z wie-
kiem, a najsilniejsza jest u małych dzieci. 

W sklepach można kupić już mleko bez lak-
tozy, które jest produkowane ze zwykłego 
mleka krowiego poprzez dodanie enzymu 
zwanego laktazą. Pomaga on strawić i przy-
swoić laktozę, czyli cukier mleczny, dlatego 
po takie mleko bez obaw mogą sięgać rów-
nież osoby z wrażliwością na laktozę. Do-
brym rozwiązaniem jest także spożywanie 
mleka roślinnego.

W największych ilościach na całym świecie 
spożywane jest mleko krowie. Ma różno-
rodne zastosowania; możemy otrzymać 
z niego kefi r, maślankę, zsiadłe mleko i jo-
gurt, ale także sery twarogowe i podpuszcz-
kowe oraz masło i śmietanę. Mleko to jest 
bogate w łatwo przyswajalne tłuszcze nie-
zbędne do wchłaniania witamin A i D. Poza 
dużą zawartością wapnia, który jest ko-
nieczny do prawidłowego rozwoju układu 
kostnego u dzieci i młodzieży, zawiera także 
kazeinę. Substancja ta jest niestety główną 
przyczyną alergii na mleko. Także osoby star-
sze powinny spożywać mleko krowie, gdyż 
przeciwdziała ono rozwojowi osteoporozy.

Dla nas, ssaków, mleko to pierwszy pokarm, jaki spożywamy, i może 
dlatego narosło wokół niego wiele kontrowersji i mitów. Jedno jest 
pewne, mleko i produkty mleczne powinny być obecne w codziennym 
jadłospisie, bo to bardzo dobre źródło wysokowartościowych białek 
i łatwo przyswajalnego tłuszczu. Mleko zawiera także ważne dla 
organizmu sole mineralne i witaminy z grupy A i B. Jest zdrowe i można 
je pić, oczywiście z wyjątkiem sytuacji, gdy jest się na nie uczulonym.
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Zatrudniamy pracowników bez godzin!



Krowy to jednak nie jedyne zwierzęta ho-
dowlane dające mleko w ilościach zna-
czących gospodarczo. Mało kto wie, ale 
drugim najważniejszym producentem 
białego napoju są bawoły! Mleko bawole 
jest u nas mało znane, bo pochodzi prze-
ważnie z Indii, Pakistanu i Chin. Jest zdecy-
dowanie tłustsze niż krowie, a ceni się je 
przede wszystkim ze względu na wysoki po-
ziom białka, wapnia, a także witamin A i C. 
W smaku jest delikatne i bardzo kremowe.

Kolejnymi producentami mleka są kozy. 
Osoby przyzwyczajone do mleka krowie-
go od razu wyczują różnicę – mleko kozie 
ma specyficzny smak, który można wyczuć 
również w produktach z niego pochodzą-
cych. Pomimo charakterystycznego smaku 
jest jednak mniej uczulające, ponieważ za-
wiera dużo mniej kazeiny – dlatego może 
być podawane alergikom. Mleko kozie 
uważane jest za prozdrowotne i zwiększa-
jące odporność organizmu. Jego regularne 
spożywanie wspomaga leczenie gruźlicy, 
alergii i chorób nowotworowych.

Ludzie spożywają także mleko owcze, 
jednak okres laktacji u owiec jest bardzo 
krótki i produkują one stosunkowo małą 
ilość tego napoju. Regionalnie pije się rów-
nież mleko wielbłądzie, ośle oraz mleko 
z jaka, choć są to smakołyki bardzo niszo-
we i w globalnym ujęciu nie mają gospo-
darczego znaczenia. W ostatnich latach 
popularnością cieszy się zwłaszcza mleko 
wielbłądzie, odznaczające się lekką kon-
systencją i świeżym, słodkim smakiem.

Ostatnio coraz popularniejsze są mleka po-
zyskiwane z różnych ziaren, tzw. mleka we-
gańskie. To doskonały zamiennik dla mleka 
krowiego dla wegan oraz osób, które nie 
tolerują laktozy. Mleka wegańskie są do-
stępne w wielu smakach, a także w wersji 
bez cukru. Można je spożywać na ciepło 
i na zimno, pić same lub z dodatkiem ka-

kao. Wspaniale smakują z płatkami zbożo-
wymi i owocami, z powodzeniem można je 
wykorzystać do przygotowania deseru lub 
dania głównego.

Mleko sojowe także zawiera pełnowarto-
ściowe białko, jednak ilość aminokwasów 
potrzebnych do prawidłowego wzrostu tkan-
ki jest niewystarczająca. Mleko to jednak jest 
z powodzeniem podawane dzieciom z aler-
gią na białko mleka krowiego. Fitoestrogeny 
zawarte w soi pomagają kobietom przeciw-
działać objawom menopauzy (uderzeniom 
gorąca, nadpobudliwości). Spożycie tego 
mleka poprawia stan skóry i chroni przed 
nowotworami piersi. Mleko sojowe można 
spożywać na surowo. Nadaje się też do pie-
czenia i gotowania, należy jednak pamiętać, 
że ścina się w wysokich temperaturach.

Namoczyć w wodzie ziarna soi w pro-
porcji 10 : 1 (woda : soja). Po około 3–4 
godzinach można zacząć ucierać ziarna 
razem z wodą – do momentu otrzyma-
nia odpowiedniej gęstości.

Mleko migdałowe wytwarza się z pasty 
migdałowej i w przeciwieństwie do kro-
wiego nie zawiera laktozy ani choleste-
rolu. Doskonale nadaje się do kawy czy 
owsianek, nadając im lekko orzechowy 
smak. Jest ono również dostępne o smaku 
waniliowym lub czekoladowym. Nazywane 
jest eliksirem młodości ze względu na dużą 
zawartość witaminy E – chroni ona komór-
ki przed uszkodzeniami i wyniszczaniem. 
W jego składzie są także magnez, potas, 
fosfor, wapń, żelazo oraz tryptofan, który 
uspokaja i wpływa na dobry sen. Mleko to 
polecane jest szczególnie osobom z pod-
wyższonym cholesterolem i cukrzycą, gdyż 
nie zawiera tłuszczów nasyconych i ma 
mniej cukru niż mleko krowie. Migdały 
mają działanie alkalizujące, dlatego mleko 
to pomaga w walce z wrzodami oraz przy 
refluksie i nadkwasocie.

Nie tylko w Japonii czy Chinach, ale rów-
nież w krajach europejskich popularne jest 
mleko ryżowe. Jest ono rzadkie, a więc 
lekkie, i ma wodnistą konsystencję oraz 
naturalny słodki smak. Doskonale nadaje 
się do gotowania i do płatków śniadanio-
wych, ale jest zbyt wodniste do gorących 

napojów. W krajach azjatyckich produkuje 
się także mleko z konopi – ma ono cha-
rakterystyczny smak i dlatego nadaje się 
głównie do pikantnych potraw.

Mlekiem roślinnym znanym od dawna jest 
mleczko kokosowe, stosowane z powo-
dzeniem w pieczeniu i gotowaniu potraw 
słodkich i słonych. Powstaje z wyciśniętego 
miąższu orzechów kokosowych.

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po-
pularny jest napój kukurydziany, który 
powstaje z syropu kukurydzianego. Na jego 
bazie robi się kawy i piecze ciasta, a nawet 
dodaje się go do wykwintnych potraw.

W warunkach domowych możemy sami 
przygotować mleko owsiane – kremowe 
i naturalnie słodkie. Mleko to doskonale 
nadaje się do gotowania, jednak do piecze-
nia jest już za ciężkie. Mleko owsiane jest 
sycące i bogate w minerały, kwas foliowy, 
błonnik i wapń. Wystarczy jeden kubek, 
aby zapewnić sobie 35 proc. dziennego za-
potrzebowania na wapń. Działa ono anty-
bakteryjne i zapobiega udarowi i chorobom 
serca. Ze względu na dużą zawartość żelaza 
uznawane jest za pomocne w leczeniu ane-
mii, a także cenione ze względu na swoje 
działanie uspokajające.

Płatki owsiane należy zamoczyć na noc 
w wodzie, następnego dnia ugotować do 
miękkości i po wystudzeniu przecedzić 
przez gazę.

1/2 szklanki kaszy gryczanej
2 szklanki wody
2 łyżeczki cukru waniliowego

Kaszę namoczyć przez noc w wodzie. Od-
lać wodę i wlać 2 szklanki świeżej wody. 
Kaszę ugotować do miękkości; w trak-
cie gotowania dodać cukier waniliowy. 
Całość zblendować, a następnie przelać 
przez gazę i przechowywać w lodówce.

Agnieszka Strzałka
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CHRZEŚCIJAŃSKI FUNDUSZ ZDROWIA

Wyższe zwroty za ortodoncję i pro-
tezy dentystyczne od 2021 roku
CM jest pierwszym funduszem zdrowia w Belgii, który w ramach 
ubezpieczenia podstawowego zapewnia znaczące zwroty za orto-
doncję i protezy zębowe.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zwrot kosztów opieki dentystycznej jest 
niedostatecznie uregulowany w podstawowym ubezpieczeniu zdrowot-
nym. W związku z tym klienci funduszy zdrowia płacą wygórowane 
stawki za leczenie. CM podjął obecnie działania, które umożliwią prace 
nad bardziej efektywnym systemem zwrotu kosztów ubezpieczenia 
zdrowotnego. W międzyczasie jednak dokładamy starań, by zapewnić 
naszym klientom możliwie komfortową obsługę ich rachunków. Zgodnie 
z ideą CM opowiadamy się za podejściem solidarnym. Opierając się 
na tej zasadzie, podjęliśmy decyzję, że wszyscy członkowie naszego 
funduszu zdrowia zapłacą stosunkowo niewielką dodatkową składkę w 
wysokości 0,8 euro miesięcznie (w ramach składki członkowskiej). Dzię-
ki tej decyzji możemy zapewnić wszystkim członkom mającym problemy 
z zębami znaczący zwrot za ortodoncję i protezy zębowe.

Koszt leczenia ortodontycznego w Belgii wynieść może około 1500 
euro. Koszt korony i implantu wzrosnąć może do 1800 euro i więcej. 
Biorąc pod uwagę te wydatki, klienci często decydują się na wykupie-
nie dodatkowego ubezpieczenia dentystycznego. Jego kwota to śred-
nio 15 euro miesięcznie na osobę. Dzięki inicjatywie CM od początku 
2021 r. ci, których nie stać na dodatkowe wydatki na ubezpieczenie, 
także mogą pozwolić sobie na stosunkowo tanie leczenie zębów.

Ortodoncja
Od 1 stycznia 2021 r. udział w zwrocie kosztów za opiekę ortodonty-
czną zwiększył się do 60 proc. Jeśli klient ma prawo do podwyższone-
go wkładu fi nansowego (VT/BIM), zwrot wynosił będzie do 75 proc. W 
obu przypadkach można uzyskać maksymalnie 1050 euro. Obowiązu-
je zasada, że zgłoszenie dotyczące zabiegów ortodontycznych należy 
dostarczyć do CM przed piętnastym rokiem urodzenia. Zwrot kosztów 
dotyczy aktywnego leczenia ortodontycznego, nie obejmuje natomiast 
szeregu badań wstępnych i wizyt kontrolnych po zakończeniu leczenia. 

Protezy dentystyczne
CM dostosowuje w tym roku również udział w kosztach protez den-
tystycznych oraz interwencji dentystycznych takich jak korona, most 
lub implant. Klient ma teraz prawo do interwencji funduszu zdrowia w 
wysokości 60 proc. pełnej ceny, podobnie jak w wypadku ortodoncji 
maksymalnie do 1050 euro. Przy zwiększonym wkładzie fi nansowym 
(VT/BIM) jest to 75 proc., kwota 1050 euro pozostaje ta sama. 

O tego typu maksymalny zwrot kosztów leczenia można ubiegać się co 
dwa lata kalendarzowe. Ta nowa propozycja CM jest wliczona w skład-
kę członkowską. Uprawniony jest do niej każdy klient CM. Aby umożli-
wić te zmiany w ramach podstawowego ubezpieczenia, CM podwyż-
szył od stycznia 2021 miesięczną składkę członkowską do 8,25 euro.

Warto pamiętać, że leczenie zębów w ramach tej nowej usługi CM nie 
jest objęte rygorem trzymiesięcznego czasu oczekiwania na uzys-
kanie prawa do zwrotu usług medycznych. Oznacza to, że można 
ubiegać się o zwrot za leczenie od zaraz. Nie należy rzecz jasna 
zapominać o możliwościach dodatkowego ubezpieczenia się. Można 
to zrobić, korzystając z dodatkowej formuły CM-MediKo. W przypad-
ku protez dentystycznych i ortodoncji można wówczas liczyć na zwrot 
w wysokości do 500 euro rocznie. 

Polski konsultant CM 
w Brukseli
• adres: Lakensestraat 156, 

1000 Bruksela
• e-mail: polska.smb@cm.be
• tel.: 0473 52 05 55
• www.cm.be/polska

vertaling
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W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Ministerstwo Spra-
wiedliwości w kwietniu 2020 r. poinformowało, że w mocy pozo-
stają wszystkie postanowienia wydane przez sądy w sprawie 
kontaktów z dziećmi przez rodziców, którzy żyją oddzielnie. 
W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nie-
prawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie za-
bezpieczenia. Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do 
wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania za-
płaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów art. 5981, 
art. 59816 i art. 59822 Kodeksu postępowania cywilnego. Odmowa 
wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zaka-
zów wiążących się z zastosowaną kwarantanną.

Stanowisko w powyższej kwes� i zajął również Rzecznik Praw Dziec-
ka Mikołaj Pawlak, który na swoim profi lu na Facebooku zaapelował 
do rodziców o niewykorzystywanie trudnej sytuacji przeciwko sobie 
i dziecku. Zwrócił również uwagę na to, że ograniczenie kontaktów 
z dzieckiem przez rodzica drugiemu rodzicowi pod pretekstem za-

grożenia koronawirusem jest naruszeniem prawa: – Apeluję do 
rodziców, którzy rozstali się i teraz osobno sprawują opiekę nad 
dziećmi, by w tym wyjątkowo trudnym czasie okazali sobie wyrozu-
miałość i nie przysparzali dzieciom dodatkowych cierpień. Niestety, 
w ostatnich tygodniach otrzymuję zgłoszenia w sprawie ogranicza-
nia kontaktów z dzieckiem przez rodzica drugiemu rodzicowi pod 
pretekstem zagrożenia koronawirusem. Jest to naruszenie prawa. 
Stan epidemii i zalecenia władz sanitarnych nie mają wpływu na 
wykonalność orzeczeń sądowych, a zalecenie unikania kontaktów 
dotyczy skupisk ludzi i osób obcych. Rodzic uprawniony do kontak-
tu na podstawie orzeczenia sądowego powinien mieć możliwość 
realizacji spotkania w sposób określony w orzeczeniu – oczywiście 
w zgodzie z obecnymi zaleceniami sanitarnymi. Wyjątkiem są sy-
tuacje, gdy dziecko lub rodzic objęci są kwarantanną. Jeśli jeden 
rodzic ma wątpliwości co do bezpieczeństwa podczas kontaktu 
dziecka z drugim rodzicem, może zwrócić się do sądu z prośbą 
o zmianę na czas stanu zagrożenia sposobu realizacji kontaktu, 
wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Sprawy, w których zostały 
złożone wnioski o zabezpieczenie, są traktowane zgodnie z par. 2 
regulaminu urzędowania sądów powszechnych jako pilne i są roz-
patrywane mimo ograniczenia rozpoznawania innych spraw.

Podkreślenia wymaga, że może zaistnieć sytuacja, iż rodzic, z któ-
rym dziecko stale przebywa, poweźmie informację, że kontakt 
z drugim rodzicem może obiektywnie zagrozić zdrowiu dziecka. 
Wówczas ograniczenie takiego kontaktu, przy powołaniu się na 
obiektywny stan podwyższonego ryzyka, nie powinno zostać 
zakwes� onowane przez sąd w przypadku sporu rodziców. Należy 
jednak podkreślić, że rodzic powołujący się na stan podwyższonego 
ryzyka jako przesłankę niezrealizowania kontaktu orzeczonego wy-
rokiem sądu będzie musiał ją przed sądem udowodnić.

Jednym ze sposobów tymczasowego ograniczenia bezpośredniego 
kontaktu z dzieckiem jest przejście na kontakt przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość, takich jak Skype czy Messenger. 
Jednakże jego zastosowanie musi być poprzedzone zgodną decyzją 
rodziców, którzy w drodze kompromisowego podejścia do nowych 
okoliczności wypracują model zmieniający dotychczasowe orzecze-
nie sądu lub wcześniej zawartą ugodę.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
- www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-
-kontaktach-z-dziecmi
- www.facebook.com/BRPDGOVPL/posts/230356061675836/

Na gruncie prawa polskiego nie powstała żadna nowe-
lizacja ustawy bezpośrednio odnosząca się do realizacji 
kontaktów dzieci z rodzicami, z którymi na co dzień nie 
mieszkają, w związku z zagrożeniami, jakie może spo-
wodować Covid-19. Brak takiej jasnej regulacji prawnej 
spowodował, że rodzice nieprzychylnie do siebie usto-
sunkowani zaczęli wykorzystywać zaistniałą sytuację 
do utrudniania kontaktu drugiemu rodzicowi, z którym 
dziecko nie przebywa, powołując się na zagrożenie życia 
lub zdrowia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa.
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Zabudowa wielorodzinna stanowi większość 
rynku budowlanego. Nowo powstałe budow-
nictwo jest z pewnością atrakcyjną opcją dla 
osób poszukujących nowego lokum, ale czę-
sto decydując się na zupełnie nową inwesty-
cję, musimy iść na pewne ustępstwa – loka-
lizacyjne, finansowe, a także dotyczące liczby 
przyszłych sąsiadów. Dla tych, którym zależy 
nie tylko na nowoczesnym budownictwie, 
ale również na jakości czy prywatności przy-
szłego lokum, często dobrą opcją są inwesty-
cje polegające na przebudowie istniejących 
budynków, a także na zmianie funkcji obiek-
tów, które wcześniej w ogóle nie kojarzyły się 
z mieszkaniem. W ten sposób często powstają 
nietuzinkowe i wyjątkowo atrakcyjne prze-
strzenie mieszkalne, które po prostu „mają to 
coś”. A „to coś” z pewnością ma K22 Lofts – 
apartamentowiec projektu biura D44. 

K22 Lofts to bardzo oryginalny projekt. Budy-
nek mieszkalny powstał w wyniku przekształ-
cenia magazynu w Laeken, znajdującego się 
w bardzo atrakcyjnej, zabytkowej lokalizacji. 
Obiekt znajduje się w pobliżu kanału, w spo-
kojnej i przyjaznej okolicy. Oprócz tego w ła-
twy sposób – pieszo, rowerem lub komuni-
kacją miejską – można dotrzeć do centrum 
i innych ważnych punktów miasta. Budynek 
stanowi element typowej pierzejowej zabu-
dowy śródmiejskiej i od dwóch stron graniczy 
z sąsiadującymi budynkami. Ma cztery kon-
dygnacje, które stanowią również frontową 
elewację, a część parterowa zajmuje znaczną 
powierzchnię „prywatnej” części działki. 

Taka forma obiektu pozwoliła na wytworzenie 
trzech wyjątkowych, zupełnie odmiennych 
apartamentów. Dostęp do nich zapewnia 
wspólna klatka schodowa znajdująca się przy 

K22 Lofts, czyli nowoczesny budynek  
mieszkalny w Laeken

białym. To sprawia, że bryła budynku staje się 
nie tylko zaskakująca, ale i niezwykle nowo-
czesna. W połączeniu z dużymi przeszkleniami 
i minimalizmem w doborze dodatków stanowi 
to bardzo modernistyczne rozwiązanie.

Ale nie tylko design sprawia, że budynek jest 
wyjątkowy i atrakcyjny. To również zastoso-
wane rozwiązania technologicznie. Budynek 
zaprojektowano tak, by stanowił obiekt eko-
logiczny, a wręcz pasywny. Dzięki zastoso-
wanym materiałom, dobrej izolacji przegród 
zewnętrznych, instalacjom i różnym rozwią-
zaniom architektonicznym będzie generował 
bardzo niskie straty ciepła. Budynek jest rów-
nież ekologiczny ze względu na małe zużycie 
materiałów budowlanych – ściany projektuje 
się bez tynków, tak samo jak surowe stropy. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym budyn-
kiem, zapraszamy do zapoznania się ze stroną 
internetową biura D44: www.d44.be lub ze 
stroną projektu na portalu Journée de la Ré-
novation (www.journeedelarenovation.be/
architectes/?province=Bruxelles&cid=1369). 
W przypadku innych pytań związanych z pro-
jektowaniem mieszkań lub domów jednoro-
dzinnych również zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami biura: info@d44.be.

Korzystając z okazji, w imieniu wszystkich pra-
cowników biura D44 chcielibyśmy złożyć Pań-
stwu życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. Biorąc pod uwagę obecny 
trudny dla wszystkich okres, życzymy przede 
wszystkim zdrowia, spokoju i optymizmu 
w nadchodzącym czasie. Wesołych Świąt.

 
Agnieszka Gansiniec

frontowej elewacji. Oprócz tego dla każdego 
mieszkania zapewniono jedno miejsce posto-
jowe we wspólnym garażu, z dojazdem rów-
nież od frontu.

Pierwszy apartament znajduje się na parte-
rze. To przestronne, nowoczesne mieszkanie 
z trzema sypialniami, które stworzono z myślą 
o potrzebach osób niepełnosprawnych. Duże 
przestrzenie oraz wygodna i łatwa komunika-
cja pomiędzy strefą dzienną a nocną umożli-
wiają poruszanie się bez przeszkód osobom 
z różnorodnymi ograniczeniami. Po wejściu do 
mieszkania znajdujemy się w otwartej części 
dziennej, którą stanowi duży salon z aneksem 
kuchennym i częścią jadalnianą. Dalej mieści 
się wydzielona strefa nocna z osobną łazienką 
i sypialniami. Pomieszczenia mają duże okna, 
które zapewniają dostęp odpowiedniej ilości 
światła dziennego. Okna wychodzą na nie-
wielki wydzielony ogród, który przynależy do 
tego mieszkania.

Kolejny apartament mieści się na pierwszym 
piętrze. To mniejsze, ale bardzo logicznie roz-
planowane mieszkanie z dwiema sypialnia-
mi i dużym, otwartym salonem z aneksem 
kuchennym i wydzieloną strefą jadalnianą. 
Mieszkanie będzie odpowiednie dla młodej 
rodziny z małymi dziećmi lub dla osób, które 
szukają możliwości zamieszkania ze starszymi 
członkami rodziny. Od strony „tylnej” elewacji 
znajduje się duży taras – dostępny z salonu.

Ostatni apartament to właściwie penthouse, 
który zajmuje dwie ostatnie kondygnacje bu-
dynku (w tym poddasze). Pierwsza kondygna-
cja to strefa dzienna oraz dwie sypialnie. Ukła-
dem przypomina mieszkanie znajdujące się 
poniżej. Przy salonie, którego okna wychodzą 
na tylną elewację budynku, mieści się duża 
loggia, która stanowi odpowiednie miejsce dla 
odpoczynku i relaksu. Na poddaszu znajdują 
się dwie dodatkowe sypialnie oraz gabinet. Ta 
część mieszkania ma odrębną łazienkę. Na tej 
kondygnacji są również dwa wewnętrzne tara-
sy przy sypialniach, które nie tylko zapewniają 
dostęp większej ilości światła do pomieszczeń, 
ale również umożliwiają codzienne obcowa-
nie z zielenią. To nietypowe, ale bardzo atrak-
cyjne rozwiązanie, które z pewnością wyróżnia 
mieszkanie, ale i cały budynek, spośród typo-
wych propozycji na rynku mieszkaniowym.

Sam budynek jest ciekawy również ze względu 
na zastosowane materiały. Kontrastowo do ty-
powej zabytkowej zabudowy okolicy elewacje 
i dach kryte są płytami metalowymi w kolorze 
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HUMOR

Rozmawia dwóch kolegów:
– Niektórzy przesadzają w pracy 
z lenistwem.
– To prawda. U mnie jeden zaczął się 
kręcić na budowie dopiero jak wpadł do 
betoniarki.

• • •
Do mężczyzny w więzieniu pisze matka:
– Synku, tak ciężko mi bez ciebie. Ogród 
nieprzekopany, ziemniaki nieposadzone. 
Muszę wszystko robić sama.
Syn wysyła jej list:
– Mamo, nie kop w ogrodzie, bo znajdziesz 
coś za co wsadzą ciebie i mnie przedłużą 
wyrok.
Po otrzymaniu listu przez kobietę do jej 
domu przyjeżdża policja i postanawia 
przeszukać ogród.
Syn ponownie wysyła list do matki:
– Mamo, zrobiłem co mogłem, ziemniaki 
musisz posadzić sama.

• • •
Policjanci z drogówki są jak małe dzieci. 
Przejeżdżając obok nich zawsze należy 
zwolnić, bo nigdy nie wiadomo, kiedy 
jeden z nich wybiegnie na ulicę, trzymając 
w ręku lizaka.

• • •
Przychodzi chłop na policję i mówi:
– Chciałbym zgłosić zaginięcie teściowej.
Policjant się pyta:
– Od kiedy teściowej nie ma?
– Od miesiąca.
– To czemu pan przyszedł dopiero teraz??
– Bo ja w ten cud nie mogę w dalszym 
ciągu uwierzyć!!!

• • •
Koleżanka do koleżanki: 
– Małżeństwo to ciekawa rzecz. Hajtają się 
kiciusie z misiami, a rozwodzą się krowy 
z baranami...

• • •
Stoi blondynka przy Subaru Impreza i coś 
grzebie pod maską. 
Obok przechodzi facet i pyta: 
– Co pani robi? 
– Chcę zobaczyć, jak rozkręcić imprezę.

• • •
Gość przychodzi na stacje benzynową i pyta:
– Czy są cytryny?
– Nie – odpowiada kasjer
– A to do widzenia.
NASTĘPNEGO DNIA
– Czy są cytryny?
– Nie, mogę panu sprzedać benzynę lub 
hot doga.
– To do widzenia – mówi zirytowany.
NASTĘPNEGO DNIA
Kasjer wywiesił na drzwiach kartkę 
z napisem BRAK CYTRYN.
Po chwili przybiega gość i krzyczy:
– Czyli jednak kurde były?!

• • •
Pracownik dzwoni do szefa:
– Szefie, spóźnie się. Mam problem 
z oczami
– Jaki?
– Dopiero niedawno je otworzyłem

• • •
– Ale masz wypasiony zegarek! 
– Złoty. 
– Skąd masz? 
– Wygrałem wyścig. 
– Jaki wyścig?! 
– Ja, dwóch ochroniarzy z galerii handlowej 
i dwóch policjantów z patrolu.

• • •
W sklepie: 
– Jest Snickers? 
– Jest. 
– A Kitkat? 
– Też jest. 
– To poproszę Liona.

• • •
Dyrektor pyta swojego zastępcę: 
– Czy ogłoszenie, że poszukujemy nocnego 
stróża odniosło jakiś skutek? 
– Oczywiście! Dziś włamano się do 
magazynu!

• • •
Skoczyli w przepaść optymista i pesymista. 
– Spadam! – mruczy pesymista. 
– Lecę! – krzyczy optymista.

• • •
Jechał facet wielką, wyładowaną po brzegi 
ciężarówką. 
W pewnym momencie ciężarówka 
przejeżdżając pod niskim mostem, 
zablokowała się. Na miejsce przyjechała 
policja. 
Po chwili policjant wysiada z radiowozu, 
obchodzi dookoła ciężarówkę i pyta? 
– Co, zablokował się pan? 
– Nie, cholera, most wiozłem i mi się 
paliwo skończyło!

• • •
SMS przyszedł – mówi sekretarka do 
dyrektora. 
Niech wejdzie – odpowiada dyrektor.

• • •
Mecz. Brunet mówi do blondynki: 
– Jest 1:1. 
Blondynka na to: 
– A kto wygrywa?

• • •
Kobieta po śmierci trafia do nieba 
i natychmiast rozpoczyna poszukiwania 
swego męża. Święty Piotr sprawdza 
w kartotece, ale w rubrykach: normalni, 
błogosławieni, święci nie ma nazwiska 
poszukiwanego. Podejrzewając najgorsze, 
czyli zsyłkę do konkurencji, św. Piotr pyta 
ze współczuciem: 
– A ile lat byliście państwo małżeństwem? 
– Ponad 50 lat! – odpowiada żona 
pochlipując. 
– To trzeba było od razu tak mówić! – 
uradowany Piotr podrywa się do kartoteki. 
– Z pewnością znajdziemy go w dziale 
«męczennicy»!

• • •
Jadą dwie blondynki maluchem. Nagle 
maluch zgasł. Jedna z nich wysiada 
i otwiera przednią maskę i mówi:
– Ty silnik nam ukradli.
Na co druga otwiera tylną maskę i mówi:
– Nie martw się, mamy zapasowy z tyłu.

68 GAZETKA



GAZETKA   69



70 GAZETKA

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         

(         MERODE)
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02/7207207

 SERVICE

OGŁOSZENIA DROBNE

   Sprzedam
 Sprzedam autokar sprinter, 18 miejsc, 

grand luxe, rok: 19/02/2009, KM: 103.000, 
silnik: 2,2 litry. Cena: 30.000 euro (do ne-
gocjacji).T. +32 499 070 706 Philippe

 Sprzedam tanio laptop stan idealny.  
T. 0487 439 126

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

 Sprzedam Nitendo 3DS XL niebieskie + ła-
dowarka + 2 gry, stan jak nowy, cena 130€. 
T. 0476 920 819

  Praca: szukam
  Szukam pracy, przetwórnia lub w 

fabryka, j.francuski komunikatywnie.  
T. +48 794 155 020

  Jestem kobieta w wieku 25 lat, szukam 
pracy biurowej w titres-services, Bruksela 
i okolice (Strombeek). Język francuski, 
poziom bardzo dobry, niderlandzki 
komunikatywny, uczęszczam na kurs CVO. 
Posiadam prawo jazdy i samochód.  
T. 0470 832 551

  Szukam pracy w budownictwie posiadam 
duże doświadczenie w wykończeniach 
wnętrz, mogę również podjąć się innej 
pracy, mieszkam w Bruks. T. 0486 421 150

  Pracownik budowlany z dużym 
doświadczeniem w sektorze remontowo- 
budowlanym szuka pracy. Posiadam kartę 
5- letnią. T. 0467 824 699

  Szukam pracy w budownictwie. 
Pracowałem przy stanach surowych jako 
pomocnik, posiadam auto i prawo jazdy kat 
b, mam założoną działalność i druk A1, bez 
nałogów, pracowity, sumienny, uczciwy.  
T. 512 872 625

  Szukam pracy, Bruksela i poza, stałki / 
pomoc domowa, mój wiek 49, nie znam 
jęzków obcych, od połowy kwietnia, maja. 
T. 0048 781 102 292

  Szukam pracy na budowie 
(wykończenia), Bruksela. T. 0497 684 052

  Mieszkanie: wynajmę
  Mieszkanie do wynajęcia na Laeken w 

okolicy metra Pannenhuis, duplex 80m2, 3 
piętro, 3 pomieszczenia, 800€ + gwarancja 
2 miesiące. T. 0472 787 462

  Wynajmę pokoje w Maasmechelen dla 
osób prywatnych oraz firmy. W zależności 
od potrzeb oferujemy pokoje 1, 2 lub 3 
osobowe. Dom po remoncie (7 sypialnii), 
jest wyposażony w 2 łazienki, 2 toalety, 
jadalnię, wspólny duży salon, wyposażo-
na kuchnia, ogród, miejsca parkingowe. 
Pokoje są umeblowane, prąd, ogrzewanie 
i internet w cenie. Obiekt jest regularnie 
sprzątany. Cena juz od 375€ za miesiac za 
osobę, plus kaucja 200€.
Dom znajduje się w dobrej lokalizacji, w 
centrum Maasmechelen, 3 min. drogi od 
autostrady 314. W pobliżu znajdują się 
również sklepy i punkty usługowe. Kontakt. 
T. 0032 468 487 200, też via whatsapp

  Pokój do wynajęcia dla spokojnej nie 
nadużywającej alkoholu osoby. Nie daleko 
placu Gloob, dzielnica Uccle, bardzo dobra 
lokalizacja, więcej informacji.  
T. 0483 597 716

  Dom z malutkim ogródkiem do wyna-
jęcia od zaraz Ternat (okolice Asse Dilbe-
ek). Po kapitalnym remoncie, wszystkie 
instalacje nowe, okna z roletami, drzwi 
zewnętrze i wewnętrzne itd. Parter: duży 
salon z jadalnią i nowa kuchnia w zabu-
dowie (lodówka,piekarnik, płyta), WC, 
balkon i zejście do ogrodu. Pierwsze piętro: 

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!
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3 sypialnie, łazienka, strych nie urządzo-
ny. Piwnica: pralnia, kotłownia, spiżarnia, 
garaż, wyjście do ogrodu. Czynsz 1200€, 2 
miesiące gwarancji, kontrakt 3 lata , media 
indywidualnie (prąd, gaz, woda). Tylko 
dla osób prywatnych posiadających stałe 
zatrudnienie na ternie Belgii. Zwierzęta 
max 2 szt. Spokojna ulica i miła okolica, na 
przeciwko park, blisko sklepy, banki, szkoły 
i przedszkola, stacja pociągów oraz przysta-
nek De lijn. Po więcej informacji proszę o 
kontakt tylko i wyłącznie tel. 0494 743 825, 
nie odpisuje na SMS ani Priv 

  Wynajmę mieszkanie w dzielnicy Jette 
dla spokojnej pani. T. 0465 114 910

  Wynajmę studio, w pełni umeblowane, 
łazienka, kuchnia wyposażona, pokój. 
Dzielnica Schaerbeek. Preferowana pracu-
jąca pani, niepaląca. Po wiecej informacji, 
prosze o kontakt. T.  0486 342 561

  Apparemment à louer +/- 70m2, rue 
Meyers-Hennau 32 à 1020 Laeken, 1-er 
étage. Comprend 2 chambres et un séjour 
lumineux, cuisine équipée neuve, balcon. 
Facilité transport et nombreux commerces. 
Loyer 750€ sans charges. Libre au 1- avril. 
T. 0495 188 139

  Mamy do zaoferowania mieszkania dla 
osób które przyjeżdzają do pracy z zagra-
nicy. Krótko, średnio i długo terminowe. 
Bezpośrednio z właścicielem bez pośredni-
ków lub agentów nieruchomosci. Mieszka-
nia są umeblowane i w pełni wyposażone 
w m.in. : podstawowe meble , internet, TV, 
lodówka i resztę podstawowych rzeczy któ-
re powinny się znajdować w mieszkaniu. 
Bezpłatne miejsca parkingowe w pobliżu 
noclegu! wszystkie nasze mieszkanie są wy-
posażone w : kuchnie z naczyniami kuchen-
nymi, urzadzenia gospodarstwa domowe-
go, posciel, ręczniki, internet. Mieszkania 

nie potrzebują żadnego własnego wkładu 
finansowego. Ceny w zależności od ilości 
osób. Po więcej informacji zapraszamy na 
T./whatsapp: +32 485 510 960 e-mail : 
Workproperty@outlook.com

  Mieszkanie: szukam
  Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-

cia w Leuven lub okolicy, proszę o sms. T. 
+48 606 552 282

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znaj-

dziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Zatrudnię panią w wieku 50 lat do pracy 
na 3,4 lub 5 dni w Bornem (obok Antwer-
pi), wymagana znajomość języka flamandz-
kiego lub angielskiego, francuskiego , 
osoba musi posiadać samochód. Proszę o 
kontakt . T. 0497 301 958

  Izolator akustyczny Antwerpia poszu-
kiwany, praca przy natryskowej izolacji 
akustycznej sufitόw. Stawki od 14,75€/h. 
Dodatkowo płatne nadgodziny. Doświad-
czenie nie jest wymagane. Kontakt: patry-
cja.pompala@go4jobs.be lub 09 395 10 90

  Firma szuka pracowników od zaraz do 
wzmocnienia ekipy montażowej.
Nasza siedziba znajduje się na Zaventem, 
miejsce pracy: Bruksela i okolice.
Zakres prac: montaż rolet zewnętrznych i 
wewnętrznych, markiz, okien i drzwi oraz 
wykończenie. Doświadczenie nie jest wy-
magane, prowadzimy szkolenia z naszym 
zespołem.
Wymagane prawo jazdy B, mile widziana 
znajomość języka francuskiego lub holen-

derskiego. T. 0470 107 077
  Zlecenia dla podwykonawców z dru-

kiem A1 obecnie poszukujemy: monterów 
okien aluminiowych 4 lub 2 osoby - różne 
miejscowości na terenie Belgii. Tynkarzy 
maszynowych - okolice Gent. Cieśli szalun-
kowych - okolice Oostende.  
T. 0468 264 428 Magda

  Pracownicy budowlani, aby zrealizować 
projekty renowacji kanalizacji w całej Belgii 
i częściowo w Holandii, nasz klient poszu-
kuje zmotywowanych i kompetentnych 
pracowników budowlanych. Możliwość 
umowy na stałę, duża ilość dobrze płat-
nych nadgodzin. Genk/Hasselt. Zaintereso-
wanych proszę o kontakt: 09 395 10 90

  Lakiernik samochodowy – Herentho-
ut Belgia. Zakres obowiązków: naprawa 
karoserii samochodów; montaż i demontaż 
części; przygotowanie, wyrównywanie 
powierzchni;
Profil kandydata: kilkuletnie doświadczenie 
w malowaniu i przygotowaniu samocho-
dów; min. komunikatywna znajomość 
języka angielskiego; dobra organizacja; 
wykonywanie precyzyjnej pracy samo-
dzielnie. Oferujemy: umowa na belgijskich 
warunkach; ubezpieczenie zdrowotne, 
społeczne oraz prawo do belgijskiej eme-
rytury; wynagrodzenie w zależności od 
doświadczenia OD €15,00 brutto/h; zwrot 
kosztów przyjazdu do Belgii; premia na 
zakończenie roku oraz dodatek wakacyjny; 
zakwaterowanie w pokoju jednoosobo-
wym - €72 tygodniowo (wszystkie opłaty w 
tym Internet); transport do pracy; zasiłek 
rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany:  
info@silko-recruiting.com

  Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) dla belgijskiego klienta poszukuje 
pracowników produkcji, miejsce pracy: 
Nazareth, okolice Gent (Belgia) Opis sta-
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nowiska: obsługa maszyny wytwarzającej 
elementy plastikowe. Wymagania: dobra 
znajomość j. angielskiego lub j. niderlandz-
kiego, gotowość do pracy 3-zmianowej, 
umiejętność logicznego myślenia i go-
towość do pracy przy maszynie, własne 
zakwaterowanie w okolicach Nazareth / 
Gent i własny transport do pracy (warunek 
konieczny). Oferujemy: 13,12€ brutto/h, 
dodatek za pracę zmianową i dodatek za 
dojazd do pracy, przyuczenie, belgijską 
umowę. Więcej informacji +48 570 935 
868 Wszystkie zainteresowane osoby 
prosimy o wysyłanie CV na adres rekruta-
cja@kbti.pl w temacie wpisując: produkcja 
Belgia 
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednoli-
ty z późniejszymi zmianami)”.

  Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 
9154) dla belgijskiego klienta poszukuje 
pracowników linii produkcyjnej, miejsce 
pracy: Puurs. Opis stanowiska: montaż 
elementów gumowych w ramach okien-
nych. Wymagania: znajomość j. angielskie-
go lub j. niderlandzkiego na poziomie min. 
B1, własne zakwaterowanie w okolicach 
Puurs, własny dojazd do pracy. Oferujemy:  
13,00€ brutto/h, belgijską umowę, dodatek 
za dojazd do pracy. Więcej informacji +48 
570 935 868 Wszystkie zainteresowane 
osoby prosimy o wysyłanie CV na adres 
rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując: 
produkcja Puurs.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie 
klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednoli-
ty z późniejszymi zmianami)”.

  Nieruchomości
  Sprzedam apartament 55m² w centrum 

Brukseli, 1 sypialnia, blisko metra Yser, 
place Saintelette, blisko sklepów, szkół, 
transportu publicznego, łatwy dojazd do 
ringu, 1-sze piętro (na 9) budynek z windą, 
1 sypialnia, biuro, salon, kuchnia umeblo-
wana, łazienka z pryśnicem, odnowiona, 
hall, okna z potrójną szybą, drzwi antyw-
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łamaniowe, centralne ogrzewanie. Całość 
w bardzo dobrym stanie. Wolne odrazu. 
Wizyty i info: 02/899 04 60 lub 0476 920 
819, info@simplissimmo.be, www.simplis-
simmo.be/achat,appartement-canal-yser-
appartement-1-chambre-+-55-m-bureau-
separe,1000-V-A1-192

  Sprzedam dom w Siemiatyczach, ok. 
220m2 z działka 7 arów, piwnica na po-
wierzchni, piętro i 2 piętro. Był zamieszka-
ły. Podwórko zagospodarowane, altanka, 
kaban, pilnie sprzedam. T. 0475 616 654 
lub PL + 48 690 585 939

  Sprzedam bardzo dobrze ocieplony bliź-
niak, na działce 525m2, z garażem (16m2) 
i strychem (35m2), kuchnia (dębowa krem 
patyna), 2 łazienki (jedna z ceramiki wło-
skiej, druga od designera czeskiego), pokój 
dzienny (31m2), 4 sypialnie (12m2, 12m2, 
14m2 i 14m2). Dom starannie wykończony 
z materiałami wysokiej jakości ,w stylu tra-
dycyjnym. Ogrzewanie na gaz (podłogowe 
i grzejniki) oraz rekuperacja. Wybudowany 
według projektu Archon, dom w Klemati-
sach 12 B. Cena: 165 000€.  
T.0048 737 279 014 

  Sprzedam dom w stanie surowym za-
mkniętym, 120 m2 na działce 30 arowej w 
woj. kujawsko-pomorskim. Cena 85 000€. 
T. +32 475 222 346

  Sprzedam budynek gospodarczy 200m2 
na działce 48 arów. Nieruchomość znaj-
duje się w połowie trasy Lublin-Chełm, w 
kotlinie Nadwieprzańskiego Parku Krajo-
brazowego. Widok nieprzeciętny. Świetny 
dojazd z każdej strony. Do Lublina 28 
km/25 minut. Tyle samo do Chełma. Jest 
to na terenie Nadwieprzanskiego Parku 
Krajobrazowego. Budynek gospodarczy 
ok. 200 m2 usytuowany na wzniesieniu na 
działce o łącznej powierzchni 4 800 m2 z 
przepięknym widokiem na łąki. Dolna część 
budynku ok. 100 m2 obejmuje: 1. Garaż. 
Wysokość pomieszczenia 3,5 m, posadzka 
betonowa, kanał murowany o długości 5 
m, nowa brama segmentowa (3,2x3,5 m) 
ze zdalnie sterowanym napędem elektrycz-
nym, nowa instalacja elektryczna z siłą i 
licznikiem, instalacja wodno-kanalizacyj-
na z wodomierzem, dostęp do instalacji 
kominowej, dwa nowe okna PCV, oddziel-
ne wejście obok bramy. Wnętrze dobrze 
oświetlone łącznie z kanałem. Po wybu-
rzeniu ścianki można uzyskać dodatkowe 
40 m2. z kolejnym oknem. 2. Obok kolejne 
mniejsze pomieszczenie/garaż ok. 30 m2 
z oddzielną bramą wejściową. 3. Góra 

budynku to bardzo wysokie poddasze w 
stanie surowym. Na całym budynku zostało 
wymienione poszycie na blachę trapezową 
w kolorze brązowym wraz z orynnowa-
niem. Działka ogrodzona z dwóch stron. 
Istnieje możliwość umówienia oględzin 
w terminie dogodnym dla Państwa po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
Cena nieruchomości z działka 265000 zł. 
Zdjęcia na www.facebook.com/marketpla-
ce/item/413665379752343/.  
T. 48 669 381 343 Piotr

  Sprzedam ziemię w Gedinne w Belgii, 
kod pocztowy 91020, właściciel z Polski. 
Teren leśny i pastwisko w sumie 2 HA, są to 
dwa tereny tworzące literę U. Na terenie 
leśnym znajduje się staw. Sprzedaję te dwa 
tereny jednocześnie, cena za całość 70 000 
eur. Wszelkie formalności będą prowadzo-
ne przez agencję i notariusza w Gedinne.  
T. +32 479 730 767 lub +48 577 551 234

 Wiadomości osobiste
  Kobieta po 50-tce szuka stałego związku 

(Bruksela). T. 0048 512 357 381
  Kawaler 45 lat pozna kobietę, cel stały 

związek. T. + 48 794 155 020
  Mam 61 lat, szukam kobiety samotnej, 

wiek 45-60 lat, odpowiadam na początku 
tylko na sms, a pózniej telefon. Cel towa-
rzyski. Zapraszam na święta. T. 0470 096 
325

  Mam 63 lat, szukam drugiej połówki na 
dalsze lata życia. T. 0484 655 083

 Różne
 Oddam królika rasy baranek, 2 lata, nie-

sterylizowany, biały w szare łatki.  
T. 0486 461 674

 Poszukuję osób, które posiadają, tak jak 
ja, psa rasy „dobermann”. T. 0476 920 819

 Szukam dostawcy antyków z Belgii, 
Holandii, Francji. Interesują mnie obrazy, 
figury, porcelana, zegary, rzeźby i inne. 
Interesują mnie ponad to tzw. kartony z an-
tykami segregowane jak również pakiety z 
likwidowanych mieszkań. Proszę o kontakt 
w sprawie każdej propozycji.  
T. +48 601 092 222
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GRUPA ANONIMOWYCH  
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUK-

SELI 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

Intergrupa AA „ARDENY” w Belgii 
informuje, że wszystkie stacjonarne spotkania Anonimowych Alkoholików w związku 

koronowirusem 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.
intergrupaardeny.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

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.
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WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101 
Straż pożarna i pogotowie: 100 
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000  
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26  
Dyżur lekarzy: 02 479 18 18 lub  
02 513 02 02
Taxi Verts 02 349 49 49, 
Taxi Bleus 02 268 00 00

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

AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0) 2 736 18 81, 
+32 (0)2 739 01 01
Fax +32 (0)2 736 18 81
www.bruksela.msz.gov.pl

WYDZIAŁ KONSULARNY  
AMBASADY RP W BRUKSELI 
Rue des Francs 28
1040 Etterbeek
Zapisy na spotkanie:
http://www.e-konsulat.gov.pl
tel. +32 (0)2 780 45 02
fax. +32 (0)2 736 04 64
www.bruksela.msz.gov.pl
tel. alarmowy: +32 (0) 492 727 405
(po godz. pracy urzędu) wyłącznie
w nagłych wypadkach / zagrożenie życia
(zgon, wypadek, narażenie życia)

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

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY  
IM. JANA PAWŁA II PRZY  
AMBASADZIE RP W BRUKSELI  
Z SIEDZBA PRZY PMK
Rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles, 
tel: 0473 74 38 54, 
sekretariat@szkolapmk.pl, 
www.szkolapmk.pl  
POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI 
Zajęcia odbywają się: 
Ecole Notre-Dame de la Paix, 
Av. Félix Marchal 50, 1030 Bruxelles, 
tel. 02 705 61 18, gsm: 0486 38 40 07, 
e-mail: teresa@arszagi.eu, 
www.szkola.be
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY 
IM.GEN.S.MACZKA PRZY 
AMBASADZIE RP W BRUKSELI 
Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 
Siedziba: Jodenstraat 15 - 2000 Antwerpen
tel: 0032 3 226 92 12, 
Gsm 0032 475 965 158
Sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be
POLSKA SZKOŁA im. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LEUVEN przy 
Stowarzyszeniu DASKALIA
przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0468 485 005, 0486 231 432
przedszkole@daskalia.eu, 
szkola@daskalia.eu
www.daskalia.eu
POLSKA SZKOŁA LEUVEN IM.WISŁAWY 
SZYMBORSKIEJ 
www.polskaszkolaleuven.eu
tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole 
szkolawleuven@gmail.com
POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA
Zajęcia odbywają się: 
Freinetmiddenschool, Offerlaan 3, 9000 
Gent. Tel: (+32) 484 691 801
edugandawa@gmail.com, 
www.szkola.edugandawa.be
POLSKA MISJA KATOLICKA
Rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles,
tel. 02 538 30 87, www.pmkbruksela.com

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  
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

PRZEMOC MIĘDZY PARTNERAMI
Kseniya: 0478 21 24 49
Maya Stepien: 014 42 06 73 (10h-12h)
Malwina: 0471 01 23 40, 
malwinabelgia@gmail.com
Telefon zaufania: 106/107

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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