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Dorośli Polacy deklarują, że się nie uczą. Według badania Eurostatu z 2018 r. tylko 5,5%
z nich uczestniczyło w kształceniu i szkoleniu
w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie.
Średnio w Europie było to 11,1%. Z kolei 25%
Polek i Polaków zadeklarowało, że w ciągu
ostatnich 12 miesięcy brało udział w edukacji formalnej i pozaformalnej, czyli uczyło się
w szkole, na studiach i różnego rodzaju kursach, a 31% – że uczyło się nieformalnie (czyli
m.in. samodzielnie, w miejscu pracy lub w działalności społecznej). Przeciętnie w UE odsetki
te wyniosły odpowiednio 50 i 61%. Co więcej,
aż 60% dorosłych Polek i Polaków nie tylko nie
uczestniczy w kształceniu i szkoleniu, ale też
nie chce tego robić.
•••
Około 1 na 5 mieszkańców Brukseli regularnie korzysta w samochodzie z telefonu
bez zestawu głośnomówiącego. Tak wynika
z badania przeprowadzonego przez Brussels
Mobility.
Sondaż przeprowadzony między końcem lutego a początkiem marca na reprezentatywnej
grupie 800 osób wykazał, że 21% brukselczyków czasami lub regularnie korzysta w samochodzie z telefonu bez zestawu głośnomówiącego. 8% kierowców przyznaje również, że
używa telefonu do wysyłania wiadomości lub
przeglądania portali społecznościowych podczas jazdy.
Ankietowani przyznają się też do korzystania ze smartfonu podczas jazdy motocyklem lub skuterem (21%), hulajnogą (20%)
lub rowerem (16%). 1 osoba na 2 korzysta
z telefonu podczas spaceru, choć może to
być niebezpieczne podczas przechodzenia
przez jezdnię.
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Organizacja Brussels Mobility rozpoczęła nową kampanię uświadamiającą, która
ma przypomnieć ludziom, że korzystanie ze
smartfonu podczas jazdy zwiększa ryzyko
wypadku 20-krotnie, nawet przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
Kampania, która odbywa się głównie w internecie, jest skierowana przede wszystkim do
młodych mieszkańców Brukseli w wieku od
16 do 30 lat.
•••
Pod koniec 2020 r. w Belgii zameldowanych
było około 11 521 000 mieszkańców. We Flandrii mieszkało 6 653 000 osób, we francuskojęzycznej Walonii 3 648 000, a w oficjalnie
dwujęzycznym Regionie Stołecznym Brukseli
1 220 000 osób.
•••
Polska należy do głównych producentów amfetaminy na Starym Kontynencie i znajduje się
w pierwszej dziesiątce państw, w których jest
ona najbardziej rozpowszechniona.
Amfetamina, po kokainie najczęściej używany
narkotyk pobudzający w Europie, jest produkowana głównie tam, gdzie jest jej największa
konsumpcja. Z raportu unijnej agendy antynarkotykowej wynika, że są to Holandia, Belgia
i Polska.
W raporcie analizowano dane z 29 państw –
oprócz unijnych także z Norwegii i Turcji. Polska
wyróżnia się na tle innych krajów pod względem
liczby konfiskat narkotyków. Jak podkreślają autorzy raportu, w 2019 r. w państwach członkowskich UE przeprowadzono ich 34 tys. W sumie
odebrano aż 17 ton narkotyków. To dużo, biorąc
pod uwagę 8 ton w 2018 r. Ostatnie dane z Polski mówią o 1,7 tony, z Belgii o 1 tonie.
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Według badań przeprowadzonych przez organizację pozarządową Plan International aż
91% dziewcząt i 28% chłopców było molestowanych seksualnie na ulicach belgijskich miast.
Gwizdanie (82%) i seksistowskie komentarze to
najczęstsze rodzaje molestowania: ponad 4 na
5 dziewcząt padło już ich ofiarą. Molestowanie
może jednak przybrać formę natarczywych spojrzeń (79%), uwag na temat wyglądu (62%), prób
przesadnego flirtu (59%) i niechcianego dotykania, którego doświadcza co trzecia dziewczyna.
Molestowanie seksualne młodych ludzi zdarza
się cały czas i wszędzie. Jednak według danych
organizacji Plan International niektóre miejsca
wyróżniają się: ponad 29% przypadków zdarzyło się na ulicy, 16% w miejscach rozrywki,
a 14% w środkach transportu publicznego.
Więcej niż 1 na 10 zgłoszeń dotyczy przypadków molestowania w drodze do szkoły.
Zbyt mało osób ma odwagę mówić o tym, co
się z nimi dzieje. Mniej niż połowa decyduje się
na rozmowę ze swoimi przyjaciółmi. Tylko 1 na
5 osób mówi o tym swojej rodzinie. Jeszcze
bardziej niepokojące są dane dotyczące wezwania psychologa (7%) lub policji (6%).
W Belgii powtarzające się zachowania seksualne lub seksistowskie w przestrzeni publicznej
są karane więzieniem od miesiąca do roku
i/lub grzywną w wysokości od 50 do 1000 euro.
•••
Ponad 72% mieszkańców Belgii otrzymało już
co najmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid – wynika z danych instytutu zdrowia publicznego Sciensano. Oznacza to ponad
6,70 mln osób. W grupie tej 3 734 366 osób
(40,5% dorosłej populacji Belgii) otrzymało już
drugą dawkę szczepionki.

WIADOMOŚCI
WHO: DELTA STAJE SIĘ
DOMINUJĄCYM WARIANTEM
KORONAWIRUSA NA ŚWIECIE

Delta, czyli wykryty po raz pierwszy w Indiach wariant koronawirusa, staje się
dominujący na świecie z powodu swojej
wysokiej zakaźności – poinformowała na
konferencji prasowej w Genewie główna
specjalistka naukowa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Soumya Swaminathan.
Nowe informacje wskazują, że aby zakazić
się wariantem Delta, wystarczy przebywać
„nie dłużej niż kilka sekund” w bliskiej odległości od osoby chorej.
W Europie m.in. Wielka Brytania zanotowała duży wzrost liczby nowych infekcji
tym wariantem, a w Niemczech czołowi
eksperci ds. zdrowia publicznego prognozują, że szczep ten wkrótce stanie się dominujący w kraju pomimo postępującego
programu szczepień.
Liczba zakażeń rośnie również w Rosji, co
według władz spowodowane jest niechęcią do szczepień i „nihilizmem”; rekordowo
wysoki bilans infekcji odnotowano w Moskwie. Nowe zakażenia, w dużej mierze
wywołane właśnie przez wariant Delta,
wzbudziły obawy przed trzecią falą pandemii w Rosji.

NOWY PODATEK – PAKIET VAT
E-COMMERCE
Od 1 lipca w całej UE import towarów
spoza Europy o wartości do 22 euro nie
będzie już zwolniony z podatku VAT. Dla
kupujących zmiany oznaczają, że zakupy
internetowe robione poza Unią Europejską – czyli najczęściej w Chinach – będą
droższe. A to właśnie kupowanie na
platformach takich jak AliExpress stało
się w ostatnich latach bardzo popularne. Atrakcyjne ceny i często nietypowe
produkty przyciągają wielu klientów.
W ramach pakietu e-commerce zniesione zostaną zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach
o wartości do 22 euro we wszystkich
krajach członkowskich UE. Dodatkowo
platformy sprzedające w internecie zostaną obarczone obowiązkiem poboru
i zapłaty VAT od określonych transakcji
realizowanych za ich pośrednictwem.
Dla sprzedawców najbardziej istotne są
znacznie uproszczone formalności podatkowe dla transakcji w krajach UE.

6 GAZETKA

Z Chin do Polski trafia już ponad 10 mln
przesyłek rocznie, a według raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego tylko od 35 proc. zakupów w Azji pobierany
jest podatek VAT, przez co UE traci rocznie
do 3,8 mld euro. Wprowadzane regulacje
są próbą ograniczenia napływu paczek
z nieopodatkowanymi towarami z krajów
trzecich do Unii i uregulowania konkurencji europejskich platform z tymi chińskimi.

POLSKA: OBOWIĄZKOWA
KWARANTANNA DLA
PRZYLATUJĄCYCH
Z WIELKIEJ BRYTANII
Ministerstwo Zdrowia wprowadziło obowiązkową siedmiodniową kwarantannę
dla podróżnych przybywających do Polski
z Wielkiej Brytanii. Zwalniać z niej będzie
tylko negatywny wynik testu wykonywanego nie wcześniej niż po tygodniu. To odpowiedź na coraz większą liczbę zakażeń
wariantem Delta na Wyspach. Pod koniec
czerwca w Polsce potwierdzono 90 przypadków zakażenia tym wariantem.

POLSKA: UNIJNY CERTYFIKAT
COVID
W Polsce unijny Certyfikat Covid (UCC)
umożliwiający swobodne podróżowanie
po Unii Europejskiej dostępny jest w aplikacji mobilnej mObywatel. UCC pojawił się również w aplikacji Ministerstwa
Zdrowia IKP, która jest mobilną wersją
Internetowego Konta Pacjenta.
Osoby, które korzystały z aplikacji mObywatel, muszą zaktualizować program do
najnowszej wersji, aby móc pobrać tam
swój UCC.
Unijny Certyfikat Covid w mObywatelu
zastąpił dostępne do tej pory w tej aplikacji krajowe zaświadczenie o szczepieniu.
UCC mogą pobrać:
• osoby w pełni zaszczepione (po dwóch
dawkach lub po szczepionce jednodawkowej), certyfikat ważny jest od
14. dnia po podaniu ostatniej dawki
szczepionki przez kolejne 365 dni,
• osoby, które otrzymały negatywny wynik
testu na obecność koronawirusa – wówczas certyfikat ważny jest przez 48 godzin,
• ozdrowieńcy – ich certyfikat ważny będzie
od 11. dnia od uzyskania pozytywnego testu PCR do 180 dni po upływie tej daty.

POLSKI NOWY ŁAD

Mateusz Morawiecki przedstawił zarys
projektów, które wchodzą w skład Polskiego Ładu i mają być wprowadzone przez
rząd „w pierwszej kolejności”. Premier
określił też wstępne wytyczne dotyczące
wprowadzenia poszczególnych założeń.
10 projektów na 100 dni:
1. 30 tys. kwoty wolnej od podatku
dla wszystkich – wejście w życie od
1 stycznia 2022 r.
2. Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł
od 1 stycznia 2022 r.
3. Zniesienie limitów do specjalistów –
najpierw ma to dotyczyć dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Wejście w życie zakładane jest na drugą połowę
2021 r.
4. 7 proc. PKB na zdrowie – szczegóły
mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.
5. Mieszkanie bez wkładu własnego
– godne mieszkanie i lokum dla polskich rodzin w ciągu dekady. Punkt ten
ma zacząć obowiązywać w czwartym
kwartale 2021 r.
6. Dom do 70 m kw. bez formalności –
bez specjalnych zezwoleń, książki budowy i kierownika budowy, tylko na
zgłoszenie. Zmiana ma wejść w życie
w czwartym kwartale 2021 r.
7. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – wsparcie dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł na każde
dziecko. Wejście w życie planowane
jest na 1 stycznia 2022 r.
8. Program Inwestycji Strategicznych
Polskiego Ładu – dotacje dla gmin i powiatów na cele inwestycyjne. Wejście
w życie w trzecim kwartale 2021 r.
9. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego
i ułatwienia bezpośredniej sprzedaży
przez rolników – zwiększenie stawki dopłat za paliwo do 110 zł za jeden hektar
czy uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Wejście w życie zapowiadane
jest na czwarty kwartał 2021 r.
10. Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce
– w średnich i małych polskich miastach. Wejście w życie zakładane jest
w czwartym kwartale 2021 r.

Belgijska firma

z 17-letnim doświadczeniem zatrudni

Panie i Panów do sprzątania
(z własnymi godzinami lub bez)

Nasze biura :
Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Square Montgomery

Molengeek-Basilique

Zapewniamy :

Avenue de Tervueren 124,
1150 Bruxelles
Tel : 02 770 70 68

Boulevard du Jubilé 27,
1080 Bruxelles
Tel: 02 420 33 50

Woluwe-Duc

Uccle-St.Gilles-Ixelles

Rue du Duc 4,
1150 Bruxelles
Tel: 02 762 60 94

Rue Vanderkindere 205,
1180 Uccle
Tel: 02 344 44 71

Konkurencyjne wynagrodzenie na czas !
Miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę.

Bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy.
Bon o wartości 35 euro na święta.

Krystyna: 0496 30 24 68
Agnieszka: 0499 05 17 46

Eko czek oraz upominki świąteczne.

Jolanta: 0495 25 99 84

Świadczenia socjalne

(emerytalne, płatny urlop wychowawczy / edukacyjny...)

Pegasuslaan 5/1,
1831 Diegem

Ubezpieczenie w razie wypadku w miejscu
pracy i w drodze do pracy.

Paulina: 0486 20 84 40
środa 8h00 - 16h00

Premię na koniec roku.

Smartfon do użytku zawodowego.

Dorota: 0497 42 90 21
sobota: 9h00 do 13h00

Aneta: 0490 44 78 00

Diegem

zeskanuj kod

Praktyczną odzież roboczą.

Pracę podczas nieobecności klienta.

Szkolenia zawodowe oraz kurs francuskiego.
Maksymalny ustawowy zwrot za transport.
Zwrot za czas podróży między klientami.

Pomagamy w sprawach administracyjnych

(zeznanie podatkowe, ubezpieczenie, bank, itd ).

Współpracujemy ze związkami zawodowymi.

Radosnych , beztroskich, ale przede
wszystkim bezpiecznych wakacji !
Wiele słonecznych dni spędzonych
w towarzystwie najbliższych !
Życzy cała ekipa AAXE

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z AAXE

www.aaxe.be

02 770 70 68

titres-services@aaxe.be

BELGIA
PODRÓŻE: WARUNKI
BELGIJSKIE
Formularz Lokalizacji Pasażerów jest
nadal obowiązkowy, a jego stosowanie
pozostaje bez zmian. Nie będzie już podziału na podróże zawodowe i niezawodowe: od 1 lipca osoby, które odbywają
podróż zawodową, będą również musiały wypełnić PLF.
https://travel.info-coronavirus.be

WYJAZDY ZA GRANICĘ
Osoby z cyfrowym certyfikatem Covid
mogą swobodnie podróżować po terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to podstawowa zasada, ale kraje docelowe zawsze mogą dołączyć do niej
powiązane warunki. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie z odpowiednim wyprzedzeniem dokładnych warunków podróży obowiązujących w kraju docelowym
lub tranzytowym, aby uniknąć przykrych
niespodzianek. Warto dodać, że Komitet
Konsultacyjny zdecydowanie odradza podróżowanie poza Unię Europejską.
Na stronie Belgijskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych: https://diplomatie.belgium.be można uzyskać wszelkie
informacje na temat warunków podróży
do danego kraju.

DWA BEZPŁATNE TESTY PCR
Komitet Konsultacyjny zdecydował, że
dwa testy PCR będą bezpłatne – w lipcu,
sierpniu i wrześniu – dla osób niezaproszonych na szczepienia oraz dla dzieci
w wieku 6–17 lat.
Kod na te testy należy uzyskać za pośrednictwem FPS Public Health. Kod jest
ważny przez 10 dni.

POWROTY OBYWATELI BELGII/
REZYDENTÓW PO POBYCIE
ZA GRANICĄ
Od 1 lipca:
• w przypadku powrotu ze strefy zielonej lub pomarańczowej nie ma obowiązku poddawania się kwarantannie
ani badaniu. Uwaga: status obszaru
może ulec zmianie w trakcie pobytu
(www.info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/),
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KORONAWIRUS
• osoby powracające z czerwonej strefy
i posiadające europejski cyfrowy certyfikat Covid potwierdzający pełne szczepienie (+ 2 tygodnie), negatywny test
PCR ważny nie mniej niż 72 godziny lub
zaświadczenie o wyzdrowieniu nie powinny poddawać się kwarantannie,
• osoby powracające z czerwonej strefy,
które nie zrobiły testu PCR przed powrotem do Belgii, będą mogły to zrobić
w dniu przyjazdu, pierwszego lub drugiego dnia i nie będą musiały poddawać
się kwarantannie, jeśli wynik badania
jest ujemny. W przypadku młodych osób
w wieku 12 lat i więcej wymagany będzie
negatywny wynik testu PCR. Dzieci poniżej 12. roku życia są zwolnione z testów,
• w przypadku powrotu z obszaru bardzo
wysokiego ryzyka, gdzie występują niepokojące warianty Covid, po powrocie
do Belgii obowiązkowa będzie kwarantanna trwająca 10 dni oraz testy PCR
pierwszego i siódmego dnia. Obowiązek
ten dotyczy również osób, które mają
pełne szczepienie lub przeszły już negatywny test w danym kraju.
W pełni zaszczepione osoby to te, które
otrzymały dwie dawki i odczekały 14 dni od
dnia ostatniej dawki. W przypadku szczepionki Johnson & Johnson, przy pojedynczej dawce, limit czasowy do uznania danej
osoby za w pełni zaszczepioną również wynosi dwa tygodnie po zaszczepieniu.

PRZYJAZD DO BELGII OSÓB
NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI
TEGO KRAJU
W przypadku osób spoza Belgii przybywających na jej terytorium obowiązują podobne zasady. Nie ma obowiązku
przeprowadzania testów ani kwarantanny w przypadku przyjazdu z zielonej
lub pomarańczowej strefy. Jeśli chodzi
o osoby przybywające z czerwonej strefy, europejski cyfrowy certyfikat Covid
pozwoli im uniknąć kwarantanny, jeśli
wykonano pełne szczepienie co najmniej
dwa tygodnie przed przyjazdem albo jeśli wynik testu PCR (maks. 72 godz. przed
przyjazdem) jest ujemny lub istnieje
świadectwo wyzdrowienia.
W przypadku osób przybywających
z kraju spoza Unii Europejskiej konieczne
będzie pełne zaszczepienie szczepionką
zatwierdzoną przez Europę oraz negatywny test PCR w dniu przybycia do Belgii. Jeśli wynik testu będzie pozytywny,
obowiązuje kwarantanna.
Dla osób niemających obywatelstwa
belgijskiego i powracających z pobytu w kraju bardzo wysokiego ryzyka,
w którym krążą niepokojące warianty
wirusa, zostanie wprowadzony zakaz
wjazdu na terytorium Belgii. Będą wyjątki dla personelu transportu i dyplomatów.

ZŁAGODZENIE OBOSTRZEŃ OD 27 CZERWCA:
• liczba kontaktów (bańka socjalna)
w pomieszczeniach to 8 osób,
• pracy zdalna nie jest już obowiązkowa,
ale zalecana,
• zakupy w kilka osób są dozwolone,
• restauracje i kawiarnie będą mogły przyjmować 8 osób przy stoliku; restauracje,
bary, kawiarnie będą czynne do 1.00,
• będzie można zorganizować przyjęcia
i imprezy okolicznościowe bez limitów,
pod warunkiem przestrzegania zasad
obowiązujących w branży gastronomicznej,

• w nabożeństwach, ślubach i pogrzebach odbywających się wewnątrz będzie mogło uczestniczyć 200 osób, na
zewnątrz 400 osób,
• imprezy wewnątrz (teatr, koncert, kino,
zawody sportowe) będzie można zorganizować dla 2000 osób, natomiast imprezy plenerowe dla 2500 osób,
• dozwolone są obozy z noclegiem dla
100 osób,
• dyskoteki i kluby nocne pozostają zamknięte.
Kolejne posiedzenie komitetu konsultacyjnego zaplanowano na 16 lipca br.

BELGIA

PASZPORT CovidSafeBE

Belgijski paszport covidowy, który ma ułatwić podróże (prywatne lub zawodowe)
w obrębie Unii Europejskiej, jest dostępny
od 16 czerwca. Nazywa się CovidSafeBE
i jest bezpłatny. Dostępny jest w Belgii dla
osób posiadających narodowość belgijską
lub rezydentów mieszkających w Belgii.

poproszenie o przesłanie pocztą. Można
to zrobić za pośrednictwem strony internetowej MaSanté.be. Musisz się zidentyfikować, klikając na „zaloguj się”
w prawym górnym rogu. Można to zrobić
za pomocą istme, czytnika eID (elektronicznego dowodu tożsamości) lub kodu
bezpieczeństwa przesłanego pocztą
elektroniczną (e-mail).

Rodzaje certyfikatów
Od 1 lipca unijny certyfikat Covid pozwoli
na swobodne i bezpieczne podróżowanie po całej Unii Europejskiej. Będzie on
dostępny w wersji papierowej lub w formacie cyfrowym na smartfonie/tablecie.
Wszystkie wersje będą zawierać kod QR
z istotnymi informacjami, a także pieczęć
cyfrową potwierdzającą, że zaświadczenie
jest autentyczne.

Dostępne będą trzy rodzaje certyfikatów:
• zaświadczenie o kompletnym szczepieniu (dwie dawki), ważne przez rok,
• zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR, ważne przez 72 godz., licząc od
chwili wykonania testu,
• świadectwo wyzdrowienia (jeśli dana
osoba przeszła chorobę Covid-19
w ostatnich 6 miesiącach i wyzdrowiała).
Certyfikat ten będzie ważny w Europie od
1 lipca 2021 r. (https://reopen.europa.eu/fr).

Jak uzyskać certyfikat CovidSafeBE
i na swoim smartfonie?
Aplikacja CovidsafeBE działa na smartfonach z systemem Android 5 oraz iPhone 5s
lub nowszym (z systemem co najmniej
iOS 12.5).
• Jeśli korzystasz z iPhone’a lub iPada: za
pośrednictwem App Store.
• Jeśli używasz urządzenia z systemem Android, przejdź przez przeglądarkę internetową do sklepu Google Play i wyszukaj
CovidSafeBe, a następnie kliknij „zainstaluj”.
Następnie należy zaakceptować pliki
cookie, otworzyć aplikację i wybrać język
spośród francuskiego, niderlandzkiego,
niemieckiego lub angielskiego.
Można następnie wybrać opcję wysyłania raportów o błędach w celu ulepszenia
aplikacji.

Po zalogowaniu się na portalu MaSanté.be
należy poszukać w menu „Covid European
Digital Certificate”, kliknąć na link i odpowiedzieć na pytania: Czy byłeś szczepiony?
Czy miałeś negatywny wynik testu? Czy
jesteś wyleczony z Covid-19? Następnie
otrzymuje się dostęp do swoich certyfikatów, które można pobrać i wydrukować.

Przy pierwszym użyciu aplikacji
zadawane są trzy pytania:

O świadectwo szczepienia można poprosić pocztą lub dzwoniąc na infolinię:

• Czy był(a) pan(i) szczepiony(a)?

Flandria: 078/78 78 50

• Czy ma pan(i) negatywny wynik testu?

Walonia: 071/31 34 93

• Czy wyleczył(a) się pan(i) z zakażenia wirusem Covid-19?

Bruksela: 02/214 19 19

Aplikacja pokaże, jaki certyfikat powinieneś posiadać. Jeśli twoja sytuacja w odniesieniu do tych trzech pytań uległa
ostatnio zmianie, musisz kliknąć na przycisk „Moja sytuacja uległa zmianie”.

Podróżuję z dziećmi, co powinienem zrobić?

Jeśli aplikacja wskaże, że posiadasz certyfikat, zostaniesz poproszony o zalogowanie się do eHealth, rządowego portalu
zdrowia eSanté. Odbywa się to za pośrednictwem aplikacji itsme, która daje
dostęp do certyfikatów (szczepień lub
testów PCR lub wyzdrowienia) w aplikacji CovidSafeBE. Następnie można pobrać
certyfikat(y).
Certyfikat ma postać kodu QR – z twoim
imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia, a także wzmianką o okresie ważności
lub o tym, czy już wygasł.
Aby zeskanować ten kod QR, np. na przejściu granicznym, możesz kliknąć na niego,
aby go powiększyć.

Jeśli nie masz smartfonu
W tej sytuacji istnieją inne sposoby uzyskania certyfikatu CovidSafeBE – poprzez pobranie go i wydrukowanie lub

Gmina niemieckojęzyczna: 0800 23 032

Każde świadectwo jest imienne: rodzice
mogą wystąpić o świadectwo dla każdego nieletniego dziecka. Dzieci w wieku
poniżej 6 lat nie potrzebują zaświadczenia, aby podróżować. W przypadku dzieci
w wieku od 6 do 18 lat sytuacja może być
różna w poszczególnych krajach. Na stronie https://reopen.europa.eu/fr można
sprawdzić wszystkie wymagania.
Dzieci, dla których jest to konieczne,
otrzymują albo zaświadczenie o wyleczeniu, albo świadectwo testu. Po zaszczepieniu również ich grupy wiekowej
dzieci te mogą otrzymać świadectwo
szczepienia.
Rodzice dziecka poniżej 18. roku życia
mogą przedstawić negatywny wynik testu PCR za pośrednictwem swojej aplikacji dla dziecka podróżującego z nimi.
Nastolatek podróżujący samotnie musi
mieć wydrukowany swój certyfikat
CovidSafeBe, aby przedstawić go na
granicy.
GAZETKA
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Wakacje w wersji „all inclusive” to dziś opcja dostępna dla wszystkich.
W miejscu zakwaterowania czekają na ciebie trzy posiłki dziennie wliczone
w koszt pobytu. Na dokładkę masz do dyspozycji bufety serfujące
przekąski pomiędzy głównymi posiłkami. Plus open bar z napojami
alkoholowymi i bezalkoholowymi oraz dostęp do bezpłatnej animacji
czasu wolnego. Jakby tego było mało, do woli możesz korzystać z basenu
i aquaparku. Opcja genialna dla tych, którym na wakacjach pieniądze
uciekają przez palce. Płacąc z góry za wszystkie usługi, oszczędzasz na
nieplanowanych wydatkach na drinki, soki czy lody. Tylko gdzie tu miejsce
na wakacyjny dreszczyk emocji, letni ogień i zluzowanie hamulców?

Kto choć raz w życiu wystawił rękę, by
złapać „okazję”, przyzna się bez bicia, że
nie ma lepszej alternatywy, aby wyłuskać
z podróży tak wiele. Jest to nie tyle forma
przemieszczania się, ile sposób na poznanie
nowych ludzi, zwiedzenie nowych miejsc
oraz na rozmowy, podczas których odkrywa się zakamarki duszy nie tylko towarzysza podróży, ale i swojej. Bo podróżowanie
autostopem opiera się w głównej mierze na
wierze w ludzką życzliwość. Można czekać
kilka godzin, w deszczu i w spiekocie, ale
zawsze trzeba wierzyć, że nad tym wyciągniętym z nadzieją kciukiem ktoś się ulituje.
Możesz z nowo poznanym kierowcą przejechać dwieście kilometrów, ale i pięć. I cała
zabawa zaczyna się od nowa. A każdy nowy
kierowca to nowa konwersacja, nowa historia, nowa więź. Mówisz, kiedy odczuwasz
taką potrzebę, a milczysz, kiedy słowa się
kończą. Kto wie, ile z tych wypowiedzianych
i niewypowiedzianych na głos słów stanie
się dla ciebie życiową inspiracją?
Wybór celu wycieczki nie jest bez znaczenia. O ile śmiganie w tirze po autostradzie A2 może być nużące (zwłaszcza jeśli
kierowca erudycją nie zabłyśnie), ale już
podróż po gruzińskich drogach z założenia
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jest przygodą. Mówi się, że jeśli Gruzin zaprosi do domu gościa, to jest to jego gość.
Lecz jeśli gość zatrzyma się przed domem
Gruzina, to znaczy, że sam Bóg go przysłał,
a z Bogiem się nie dyskutuje. Gruzin ugości
cię czym chata bogata – podaruje dopiero co wyjęty z pieca chleb, by za chwilę
donieść talerz z pomidorem, ogórkiem
i serem oraz miseczkę fig. A na koniec
podstawi pod nos dzban czaczy i zaprosi
do domu na biesiadę, bo co tak samotnie
stać przy drodze, kiedy można przy suto
zastawionym stole wznosić bezkresne toasty. Podczas takich podróży czerpiesz ze
świata pełnymi garściami!

Autostop daje wolność. Jesteś poza czasem. Nie dotyczą cię rozkłady jazdy i opóźnienia w komunikacji. Nie musisz z zegarkiem w ręku stawiać się na odprawach
lotniskowych, na peronie tuż przed gwizdkiem kierownika pociągu czy na progu
pensjonatu na minutę przed rozpoczęciem
doby hotelowej. W ciągu roku wszystko cię
ciśnie – rodzina, szef, obowiązki. Wyko-

nując jeden krok, już planujesz następny
ruch. Byle rozciągnąć dobę; byle się lepiej
zorganizować. Wychowany w przeświadczeniu, że czas to pieniądz, nie dopuszczasz do siebie myśli, że utrata poczucia
czasu nie jest niczym złym.
Jeszcze niecałe sto lat temu polska wieś
miała swoje wyobrażenia o podziale czasu i swoje sposoby jego mierzenia, a życie toczyło się bez presji zegara. Śledzono
drogę ciał niebieskich na nieboskłonie,
rejestrowano zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Obserwowano cykl
wegetacji roślin i zachowania zwierząt.
Południe wyznaczano, posługując się zegarem słonecznym wykonanym z patyka wbitego w ziemię. Dzwony kościelne, których
dźwięczenie wskazywało pory dnia, przyzywały wiernych do modlitwy. Na początku
dwudziestego wieku zegar w chłopskiej
chacie był przedmiotem podnoszącym pres�ż właściciela, a dopiero w drugiej kolejności widziano jego funkcjonalność.

Steve Jobs powiedział, że im bardziej dojrzewamy, tym bardziej mądrzejemy i stopniowo zaczynamy rozumieć, że zegarek, który
kosztuje trzydzieści dolarów, i zegarek, który kosztuje trzysta dolarów, pokazują ten
sam czas. Do podobnych wniosków doszli
mieszkańcy Wyspy Sommarøy, leżącej niedaleko koła podbiegunowego. Rozpoczęli
kampanię, aby znieść zegarki i odmierzanie
czasu. Dzięki wyjątkowej lokalizacji słońce
na wyspie nie zachodzi tu od 18 maja do
26 lipca. Jest to tzw. dzień polarny, kiedy
słońce jest widoczne cały czas na linii widnokręgu. Z kolei od listopada do stycznia
słońce w ogóle nie wschodzi i panuje tu
mrok (tzw. noc polarna). Mieszkańcy nie
chcą mierzyć czasu w konwencjonalny sposób, ponieważ nikt nie wie tak naprawdę,
kiedy zaczyna się dzień, a kiedy należałoby
udać się na spoczynek. Od zawsze funkcjonują poza czasem, a wyeliminowanie
z wyspy zegarków to czysta formalność.
Ty też masz prawo zwyczajnie zapomnieć
o obezwładniającej rachubie godzin.
Swobodnie płyniesz. Dajesz się ponieść.

Zbigniew Herbert, poeta i eseista, autor
utworów dramatycznych i słuchowisk,
pisarz o wielkim dorobku, wyjątkowym
autorytecie artystycznym i moralnym,
popełnił kiedyś wiersz pt. „O tłumaczeniu wierszy”. W postaci niezgrabnego
trzmiela, który siadł na kwiecie i przez
rzędy płatków stara się dostać do korzeni, ukazał czytelnika, recenzenta i krytyka,
którzy nadaremnie wykonują swą mozolną pracę, interpretując, „co autor miał
na myśli”. Trzmiel dumnie wychyla głowę
z kielicha i świeci żółtym od pyłu nosem,
jakoby dotarł do setna. Choć tak naprawdę zaledwie musnął słupek. Myślę, że
śmiało można wysnuć tezę, że w podróży
większość z nas jest trzmielami. Przeglądając stosy przewodników turystycznych,
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broszur informacyjnych i blogów podróżniczych, nie dotrzesz do serca kraju.
Esencji na próżno szukać także w resortach z opcją „all inclusive”. Dopiero rozmowa z lokalsami poznanymi w trasie
ujawni przed tobą autentyczne sensacje
czy miejscowe legendy, dotąd strzeżone
przed natrętnymi pisarczykami, którzy na
podróżach chcą zarobić hajs.
Swoją drogą, Herbert, będąc sędzią kultury, wskrzesza w swoich esejach jej nieprzedawnione marzenie. To obraz domostwa,
w którym nie ma telewizora, gospodarze
i przyjaciele rodziny mają dla siebie czas
oraz ochotę do rozmowy, a język, którym
mówią, łączy ich – nie dzieli. Przyjmując
zaproszenie od obcych ludzi, na bank znajdziesz taki kawałek podłogi.

Całkiem niedawno japońscy naukowcy
ogłosili, że udało im się stworzyć metodę produkcji płaszcza, który sprawiłby,
że zakładając go na siebie, stalibyśmy się
całkowicie niewidzialni. Jedna z ﬁrm pokazała nawet działający prototyp nowego
materiału produkowanego dla amerykańskiej i kanadyjskiej armii. Produkt potraﬁ
załamywać falę światła w taki sposób, że
ukryte pod materiałem przedmioty i ludzie stają się niewidzialni. Nowa technologia nie potrzebuje do działania żadnych
baterii. Ponoć nie wykorzystuje luster ani
kamer, a do tego ukrywa nie tylko przed
wzrokiem, ale również przed obserwacją
w podczerwieni. Mało tego, kamufluje
nawet nasz ślad termiczny! W ten sposób można przepaść jak kamfora. I choć
peleryna-niewidka nie jest produkowana
na skalę masową, to istnieje duża szansa,
że podczas łapania stopa, kiedy sto szósty
kierowca zrobi ci afront, będziesz mieć
nieodparte wrażenie, że ktoś zafundował
ci wspomniany prototyp.
No dobra, lekcje w wakacje to lipa, ale życia
uczymy się ustawicznie. Podróżowanie uczy
nas zaradności. Wyciągasz rękę po pomoc,
targujesz się, odmawiasz, argumentujesz,

zaklinasz. Zdajesz się na swoje umiejętności i na łaskę innych. Nie masz szansy
ukradkiem zerknąć na ściągę – takiej nie
ma. W ten sposób wdrażasz samodyscyplinę i hartujesz ducha. Nie rozłożysz się na
środku drogi krajowej, bo rozjadą cię jak
walec i wylądujesz w zapyziałym lazarecie.
Jeśli myślisz, że tylko w robocie liczy się decyzyjność, grubo się mylisz. Podejmowanie
decyzji w warunkach niepewności oznacza,
że prawdopodobieństwo zaistnienia wyników różnych opcji nie jest znane. Na trasie
zdobywasz nową umiejętność – umiejętność podróży. To jak planowanie sporego
eventu. Jesteś sam sobie menedżerem
i sam sobie stwarzasz najlepszą okazję do
edukacji. Zarządzanie ryzykiem w podróży
to kapitalny staż wakacyjny.

Być może kojarzysz Włóczykija, jedną
z najbardziej tajemniczych postaci serii
opowiadań o małych istotach nieco podobnych do hipopotamów, którą stworzyła
Tove Jansson. Włóczykij woli spędzać noce
przy ognisku lub pod namiotem zamiast
w przytulnym łóżku. Wyrusza w świat zawsze samotnie, bez celu. Z nieodłączną
harmonijką i zielonym, przetartym kapeluszem. Z myślą o tym, by kiedyś powrócić.
A kiedy wraca, dzieli się z przyjaciółmi zdobytymi w drodze mądrościami. To nie turysta. To wędrowiec-mędrzec. Jego postawa
i sposób na życie inspirują, aby w każdej
podróży doświadczać. A nie jedynie kolekcjonować doświadczenia.
W średniowieczu włóczykijami nazywano
studentów-żaków, którzy wędrowali od
miasteczka do miasteczka, zajmując się
przedstawianiem scenek czy poezji śpiewanej za pieniądze. 23 lipca obchodzimy
Dzień Włóczykija. To święto wszystkich,
którzy nie lubią zbyt długo przebywać
w jednym miejscu, ale kochają włóczyć się
w poszukiwaniu przygód. Nie musisz od
razu wystawać przy drodze, dumnie prężąc
kciuk, ale wskocz na rower czy hulajnogę
lub ruszaj z plecakiem na pieszą wędrówkę. Udowodnij, na przekór Herbertowi, że
dostaniesz się do środka kielicha, a nie tylko usmolisz nos w pyle.
Sylwia Znyk

GAZETKA

13

zaniechania praktyk kościelnych, uzasadniając to tym, że w obecnej formie nie mają
one nic wspólnego z tradycyjnym chrztem.
Zwyczaj okazał się jednak silniejszy. Festiwal
odbywa się co roku w niedzielę zaraz po Bożym Ciele w miejscowości Castrillo de Murcia, a organizowany jest od 1620 r. Rzecz jasna, XVII-wieczne rytuały nie mają już wiele
wspólnego ze współczesnością. Fiesta organizowana jest wyłącznie dla czystej zabawy
i zachowania wielowiekowej tradycji.

LOS HOMBRES DE MUSGO

MĘŻCZYŹNI MCHU

To też tradycyjna hiszpańska fiesta związana z Bożym Ciałem, która odbywa się
w Bejar w prowincji Salamanca i jednoczy
mieszkańców regionów Castilla i Leon. Jej
korzenie sięgają XIV w. W 1998 r. Regionalna Izba Turystyczna uznała ją za oficjalny
festiwal, a 12 lat później ogłoszono ją świętem narodowym. Skąd się wzięli Mężczyźni
Mchu? Większość hiszpańskich fiest związanych z chrześcijaństwem ma ścisły związek
z historią i odbijaniem państwa z rąk Maurów. Jak głosi tradycja, król Kastylii i Toledo,
Alfons VIII (od 1158 do 1214 r.), ukrył się razem z wojskiem w okolicy góry El Castañar.
Ze względu na wilgotny klimat pasma górskiego Sierra de Bejar najlepszym kamuflażem było użycie mchu. Dzięki temu armia
królewska niepostrzeżenie dotarła pod bramy miasta Bejar i po zaciętej i krwawej walce odbiła je z rąk Arabów. Dziś Mężczyźni

SALTO EL COLACHO

SKOK DIABŁA

Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ot, niech sobie diabeł skacze, gdyby nie
to, że ów diabeł skacze przez… dzieci poniżej
pierwszego roku życia, kładzione na przygotowanych wcześniej na ulicy materacach.
W sumie maluchów może być nawet około
setki. Symboliczny diabeł, czyli aktor ubrany
w czerwone i żółte szaty, przeskakuje nad
nimi, aby, zgodnie z dawnym wierzeniem,
uwolnić je od zła i wpływów szatana. Później
każdy bobas otrzymuje błogosławieństwo
od arcybiskupa Burgos. Papież Benedykt
XVI próbował namówić diecezję Burgos do
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Mchu niezawodnie towarzyszą tradycyjnej
procesji Bożego Ciała. Dodatkowo w poniedziałek, osiem dni po obchodach Bożego
Ciała, do Bejar ściągają pielgrzymi, aby odwiedzić zaniedbane dziś miejsce kultu poświęcone Santa Marina. Powstało ono dla
uczczenia zwycięstwa armii króla Alfonsa.

WOJNA NA WINO
Każdego roku 25 lipca w miejscowości San
Asensio odbywa się jedna z „najszczęśliwszych” fiest w Hiszpanii. Do północnego
regionu La Rioja ściągają tysiące ludzi,
aby wziąć udział w wojnie na wino. Na ten
wyjątkowy festiwal przeznacza się około
40 tys. litrów wina Clarete. Podczas fiesty
dosłownie wszystko tonie w tym trunku –
ulice, budynki i oczywiście uczestnicy zabawy. A do walki używa się wszystkiego, co
wpadnie w ręce: balonów, wiader, pistole-

tów na wodę. Sama fiesta w porównaniu
z poprzednimi nie jest wiekowa, bo ma
zaledwie 30-letnią tradycję. Początkowo
był to żart, zwykły głupi wybryk członków
stowarzyszenia Peña Clarete, którzy podczas wspólnej kolacji zaczęli oblewać się
winem. W 2012 r. Regionalna Izba Turystyczna ogłosiła to wydarzenie oficjalnym
festynem w regionie. Impreza zaczyna się
od ostatecznych przygotowań na Plaza Nueva o godzinie 11.00. Wszyscy uczestnicy
gromadzą się wokół cysterny z winem,
którą dostarczają lokalne władze. Po dotarciu na miejskie wzgórze, w samo południe, rozpoczyna się 3-godzinna impreza,
w której bierze udział około 5000 osób. Ci,
którzy chcą bitwę jedynie obserwować,
mogą później uczestniczyć w zbiorowej
degustacji wina Clarete.

stem, a ci drudzy za wszelką cenę próbują
bronić obowiązujących swobód i prawa.
„Obsypani mąką” przejmują kontrolę nad
miastem rano i zaczynają wlepiać najróżniejsze mandaty gapiom i turystom. Za
cokolwiek; nie ma to żadnego znaczenia.
Ale koło południa opozycja przemaszerowuje ulicami miasta do Placu Kościelnego
i rozpoczyna się walka o jego odzyskanie.
Broń: mąka i jajka. Zgodnie z zasadami
fiesty, musi się ona zakończyć punktualnie o godzinie 17.00 tradycyjnym tańcem
i przekazaniem pieniędzy z „mandatów”
organizacjom charytatywnym.

WOJNA NA MĄKĘ
Zostańmy jeszcze przy fiestach związanych
z tematyką spożywczą. Tym razem chodzi
o mąkę i festiwal Els Enfarinats, który odbywa się zawsze 28 grudnia w mieście Ibi
w prowincji Alicante. W przeciwieństwie
do innych niecodziennych hiszpańskich
fiest ta zaczyna się o 8.00 rano i trwa cały
dzień. Co prawda sama impreza nie jest
jeszcze aż tak popularna jak La Tomatina
w niedalekim Buñol czy wyścig z bykami,
ale sama jej forma już cieszy się niezwykłym zainteresowaniem przede wszystkim
wśród turystów. Uważa się, że korzenie
Els Enfarinats sięgają dwustu lat wstecz
i nawiązują do biblijnej przypowieści
o królu Herodzie i rzezi niewiniątek. Jaki
związek ma mąka ze znaną większości
przypowieścią? Żaden. Fiesta luźno do
niej nawiązuje i dla wielu ma raczej charakter primaaprilisowego żartu – tyle że
grudniowego… Uczestnicy wydarzenia
używają mąki i jajek. Do wojny przystępują dwie grupy: jedna zwana els elfarinats
– obsypani mąką, a druga to la oposicio –
opozycja. Ci pierwsi chcą zawładnąć mia-

PROCESJA Z TRUMNAMI
Każdego roku 29 lipca w parafii San José
de Ribarteme w południowogalicyjskim
miasteczku As Neves, około 60 km od
miasta Pontevedra, organizowana jest
fiesta na cześć św. Marty. Kiedy wybrzmią
ostatnie dźwięki lokalnych dzwonów, rozpoczyna się procesja, która u wielu może
wywołać wyjątkowo mieszane uczucia.
Ulicami parafii, w stronę lokalnego cmentarza i z powrotem do kościoła, rusza niecodzienna procesja z trumnami. Znajdują
się w nich ci, którzy otarli się o śmierć.
Wchodzą oni do trumien, które niesione
są przez As Neves jako forma podziękowania św. Marcie za czuwanie nad nimi
i uratowanie ich życia. W przypadku dzieci
małe trumny niesione przez uczestników
procesji pozostają puste, choć zdarzało
się w przeszłości, że dzieci niosły na ramionach trumny swoich koleżanek czy
kolegów. Dziś zaniechano tej tradycji. Nic
dziwnego, że niektórzy nie chcą kusić losu
i nie decydują się na wejście do trumny.
Mają do tego pełne prawo. Ale wtedy pokrywają swoje ubrania gazą i powoli maszerują za trumnami, niosąc w rękach zapalone świeczki. Powszechnie wierzy się,
że św. Marta pozwoli tym, którzy uniknęli
śmierci, żyć spokojnie i bezpiecznie. Fiesta
zaczyna się wcześnie rano.

CASTELL

ŻYWA WIEŻA W TARRAGONIE
Castell – żywa wieża to fiesta i tradycja, którą pielęgnuje się w hiszpańskiej Katalonii, na
Balearach i w regionie Walencji. Najpopularniejsza jest jednak tradycja castell w Valls
niedaleko Tarragony, po raz pierwszy odnotowana w roku 1712. W ostatnich dziesięcioleciach fiesta rozprzestrzeniła się na różne
regiony Hiszpanii, ale właśnie ta w Katalonii
stała się najpopularniejsza. W języku katalońskim słowo „castell” oznacza zamek. Zadaniem uczestników festiwalu jest stworzenie
żywej wieży, czyli jak najwyższej konstrukcji
z udziałem ludzi, którzy stają piętrowo na
swoich ramionach. Im wyższa konstrukcja,
tym lepiej. Najpierw powstaje silna podstawa wieży, aby utrzymać ostateczny ciężar.
Później stopniowo dołączają do niej kolejni
uczestnicy fiesty. Baza pełni też funkcję dość
rozległej siatki bezpieczeństwa na wypadek,
gdyby któremuś z zawodników (dosłownie)
powinęła się noga, jako że żaden z nich nie
korzysta ze wsparcia choćby lin. Średnia
wysokość „żywych wież” to 12 metrów. Wypadki podczas fiesty zdarzają się rzadko, niemniej odnotowano kilka znaczących. 23 lipca
2006 r. młody mężczyzna odpadł od „konstrukcji” i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. W sumie od początku istnienia tradycji
odnotowano cztery wypadki śmiertelne.

Jakikolwiek festiwal z domieszką tradycji
religijnej jest dziś wydarzeniem na pokaz,
mającym na celu przyciągnięcie turystów
i kultywowanie lokalnych czy regionalnych
zwyczajów. Możemy dyskutować o ich formie, zgadzać się z nią lub nie, wytykać ich
staroświeckość i nieprzydatność w XXI w.
Ale przecież właśnie na tym polega tradycja. A co dany naród z nią robi, jak ją interpretuje i jak ją prezentuje, to wyłącznie
jego sprawa. Skoro przyciąga ciekawskich,
to najwyraźniej działa.
Filip Cuprych
GAZETKA
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STREFA
EKSTREMALNA

Leciałeś balonem i uważasz to za niezły wyczyn? Masz za sobą skok na
bungee z mostu i jesteś z siebie dumny? Jeśli tak, to musisz zaktualizować
listę ekstremalnych rozrywek XXI wieku – dzisiaj jest się czym pochwalić, jeśli dałeś się wystrzelić z ludzkiej procy lub zaliczyłeś lot w tunelu
aerodynamicznym. Atrakcji z dreszczykiem emocji nie brakuje, pomysły
mnożą się z każdym sezonem, wakacje za pasem… Sprawdź, gdzie kończy
się wyobraźnia, a zaczyna szaleństwo!

WAKACJE DLA ODWAŻNYCH
Po intensywnym okresie pandemii wielu z nas
jest wyposzczonych zarówno pod względem
rozrywek, jak i wyjazdów, dlatego też podczas
wakacyjnego luzowania obostrzeń niektórzy
z chęcią odbiją sobie miesiące wstrzemięźliwości. Możliwości jest naprawdę o wiele
więcej niż nawet pięć lat temu; w każdej miej-

scowości o nawet minimalnym potencjale turystycznym znajdą się rozrywki dla nieustraszonych. Coraz popularniejsze stają się też takie, które powodują nagły wyrzut adrenaliny
i dosłownie zapierają dech w piersiach.
W nadchodzącym sezonie będą królować
wesołe miasteczka (choć ta nazwa niewiele
ma już chyba wspólnego z pierwotnymi założeniami takiego obiektu) z wyczynowymi
kolejkami (np. roller coastery), karuzelami
(choć ogromnych wahadeł czy space boasterów tym mianem raczej nie da się objąć),
parkami linowymi i tyrolkami (często nad
przepaściami). Im większa adrenalina, tym
popularniejsza atrakcja. Takich punktów na
mapie Europy powstało w ostatniej dekadzie
bardzo dużo, a prawie przy każdym dużym
mieście lub kurorcie turystycznym, w niedalekiej okolicy, można zaliczyć taki specyficzny
dom rozrywki.
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Popularności nie stracą również atrakcje
w powietrzu – loty para- lub motoparalotnią,
balonem czy skoki na bungee (choć już w nieco innej szacie niż te kilkadziesiąt lat temu –
dziś operuje się częściej nazwą dream jump
i zestawem pomocniczym, który pozwala na
liczne akrobacje w powietrzu, jednocześnie
wydłużając maksymalnie czas lotu), a także skoki na spadochronie. Pomiędzy ziemią
a powietrzem znajduje się również Walk in
the sky – rozrywka polegająca na spacerowaniu po fasadzie bardzo wysokiego budynku
(punkt startowy „spaceru” to dach). Do najrzadszych rozrywek w sektorze powietrznym
będą należały loty specjalnymi pojazdami
powietrznymi, jak np. myśliwcami czy odrzutowcami, choć i ten sport ma coraz więcej
zwolenników.
W wodzie wciąż aktualne jest oczywiście
nurkowanie z butlą, snorkeling (dryfowanie
z rurką), kitesurfing (surfowanie z latawcem),
flyboard (ślizganie, pływanie, skakanie i latanie w jednym). Pod ziemią również nie brak
wyzwań – ekstremalne przejścia wąskimi
jaskiniami, szybami kopalń czy bunkrów często są połączone z brodzeniem w wodzie,
rzadziej – z romantyczną kolacją. Miłośnicy
motoryzacji prócz przejażdżek wymarzonymi
modelami (w trybie bez ograniczeń) mogą
np. tratować stare wraki pojazdów Monster
Truckami. Miłośnicy militariów – mogą przejechać się czołgiem. Jak widać – ludzka wyobraźnia nie ma granic.

ZASTRZYK MOCY W PREZENCIE
Dość popularne stało się również wręczanie
prezentów „z adrenaliną”. Taka motywacja
podarunkowa nie jest rzadkością w podjęciu

wyzwania, na które wiele osób samodzielnie by się nie zdecydowało. Ten „przymus”
sprawia więc, że niektórzy decydują się na
wymagające konkretnej odwagi wyzwanie
i nawet bywają po fakcie zadowoleni z jego
przebiegu. Niektóre rozrywki przeznaczone
są specjalnie dla singli, inne dla paczek znajomych, jeszcze inne – dla seniorów lub rodzin.
Oczywiście wydarzenia takie jak wieczory
kawalerskie czy panieńskie lub imprezy integracyjne mają niemałą pożywkę w tym sektorze. Powstają specjalne pakiety, dzięki którym można poznać jeszcze więcej rozmaitych
form ekstremalnego spędzania czasu. Do
tego warto dorzucić rejestrację wyczynu – filmik, zdjęcia – i mamy pamiątkę na całe życie.
Wyreżyserowaną, zaaranżowaną w szczegółach, pod okiem specjalistów, opłaconą niemałym plikiem banknotów, ale mimo to – dającą dużo satysfakcji.

SKOK W EMOCJE
Nasze ludzkie dążenie do częstego przeżywania ekstremalnych emocji nie jest niczym
naturalnym. Oczywiście niektóre jednostki mają większą skłonność do ryzyka, inne
mniejszą – ale jednak jako gatunek wolimy
poczucie bezpieczeństwa niż zagrożenie.
Moda na ekstremalne rozrywki nie wzięła
się jednak znikąd – współczesny, w miarę
stabilny w codzienności świat, pełen elektroniki, wizualizacji i niestety statecznego trybu
życia powoduje, że często chcemy go wypełnić jakimiś nowymi emocjami. Skok w adrenalinę jest taką drogą na skróty, a dzięki pełnej asekuracji daje nam potrzebne poczucie
bezpieczeństwa i całkiem niemałą dawkę
przygody.
O ile korzystanie z takich ekstremalnych rozrywek nie ma bardzo negatywnego wpływu
na naszą psychikę ani (w większości przypadków) organizm, o tyle są osoby, w przypadku
których takie przeżywanie skrajnych emocji
„na siłę” może zaburzyć niektóre procesy rozwojowe czy poznawcze. Szczególnie
trzeba uważać z dawkowaniem takich rozrywek najmłodszym, starannie je dobierać
dla młodzieży, a przy udziale seniorów mieć
wzgląd na ich stan zdrowia. Trzeba również
uważać na nadmierną skłonność do przeżywania tego typu rozrywek, która może się
przerodzić w uzależnienie. Pokus w te wakacje na pewno nie zabraknie, dawkujmy je
sobie z przyjemnością, uwzględniając własne ograniczenia i lęki. Najlepiej wbrew powszechnej modzie i presji otoczenia, zgodnie
z własnymi upodobaniami.
Ewelina Wolna-Olczak

WEVELGEM
Kortijkstraat 27, 8560

AALST
Pontstraat 36, 9300

Przyzwyczailiśmy się już chyba
wszyscy do tego, że jakiś
celebryta albo gwiazda czy
też inny influencer postanawia
p o d z i e l i ć s i ę ze ś w i at e m
s w o i m i z ł o t y m i my ś l a m i .
W i ę k s zo ś ć t yc h „ o d k r yć”
i „olśnień” wisi sobie spokojnie
na ich facebookowych czy też
instagramowych „ścianach”,
gdzie żywo komentowana
jest przez fanów rzeczonego
osobnika, nie wzbudzając raczej
większego zainteresowania.

O

d czasu do czasu jednak wśród sponsoro w a nyc h p o s t ó w
i wynurzeń spod znaku: „Ludzie, słuchajcie! Wiedzieliście, że
w miastach istnieją autobusy? Ja dopiero to odkryłam! Niesamowite, one
mogą was dowieźć z jednego miejsca
na drugie! WOW!” – pojawia się post,
który jest tak dziwny, oderwany od
rzeczywistości, niebezpieczny albo
głupi, że nagle wzbudza zainteresowanie wszystkich. Właśnie takim postem
rzuciła nam w twarz Agnieszka Kaczorowska. Jeśli nie wiecie, kto zacz, nie
obawiajcie się, bo już objaśniam! Pani
Kaczorowska zasłynęła rolą „nowej”
Bożenki w „Klanie”, grała w trzech odcinkach „Na dobre i na złe” i tańczyła
z gwiazdami. Nie jest to kariera pokroju Poli Negri, ale nie przeszkodziło
to naszej bohaterce w opublikowaniu
na swoim profilu na Instagramie postu
sprzeciwiającego się temu, co sama nazwała „modą na brzydotę”.
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Cóż to jest ta „moda na brzydotę” według pani Kaczorowskiej, że postanowiła poświęcić jej tak cenne miejsce
na swoim profilu (post sponsorowany
na Instagramie może kosztować nawet
kilka tysięcy złotych)? Trzymajcie się
mocno, bo już was oświecam! Otóż ta
moda to „robienie z siebie takiej zwyczajnej” oraz „eksponowanie swoich
wad, mówiąc o dystansie”. Kochana
kiedyś przez tak wielu „Bożenka” musi
się każdego dnia bohatersko mierzyć
z ową „brzydotą”, ponieważ, jak sama
mówi, „widzi wycieczkę zgarbionych
nastolatek chowających się za swoimi
włosami… bo bycie pięknym i wyjątkowym nie jest w modzie”.
A ja, naiwna, myślałam, że właśnie bycie pięknym, młodym, ładnie ubranym
i zawsze uśmiechniętym już od kilkudziesięciu lat jest w modzie! O ja głupia, pewnie zupełnie nie zrozumiałam
tych wszystkich seksistowskich tekstów
o tym, że nieważne, że ta pani jest profesorem astrofizyki i właśnie coś ważnego odkryła, skoro ma krzywy nos. Albo
że to bez znaczenia, że ten polityk właśnie zmienił prawo dyskryminujące jakąś mniejszość, skoro nie chodzi w garniturze od najlepszego projektanta.
Heroiczna tancerka, która swoje poczucie estetyki wyrobiła sobie na treningach, nie może zaakceptować tego, że
ludzie publicznie pokazują swoje ułomności czy przyznają się do porażek bez
samokrytyki i postanowienia poprawy
za wszelką cenę. Że chwalą się małymi
sukcesami i ot tak ważą się publikować
zdjęcie bez uprzedniej obróbki. „Bożesz
ty mój!” – mogłaby zakrzyknąć ciocia
Stasia z „Klanu”, patrząca na to wszeteczeństwo! Kaczorowska zauważa, że
„sytuacje do rozwiązania, nazywane
przez większość problemami, mają
wszyscy”, ale my, zwykli zjadacze chleba, lubimy „taplać się w błotku” i ak-

ceptować siebie zamiast, jak to nam
radzi aktorka trzech ról (bo grała też
w jednym spektaklu), piąć się na szczyt
i zmieniać na lepsze.
Wiadomo nie od dziś, że „wystarczy
wziąć się za siebie”, żeby osiągnąć sukces i zacząć żyć życiem podobnym do
tego, w którym bawi się pani Kaczorowska. Z postu, o którym mowa, można
się dowiedzieć, że tylko nasze lenistwo
i przywiązanie do tak strasznej zdaniem
Kaczorowskiej normalności powstrzymuje nas od sukcesu. Mam nadzieję, że
matki, które muszą chodzić do prawdziwej pracy, same zajmować się dziećmi
i domem, będą spijać z ust młodej estetki każde słowo. Że ojcowie, którzy często urabiają sobie ręce po łokcie, żeby
zarobić na rachunki, jedzenie, wyprawkę
szkolną, wezmą sobie rady pani z internetu do serca. Ona przecież wie, że sukces jest na wyciągnięcie ręki, a praca popłaca. Ona przecież wyciąga te ręce po
prezenty od sponsorów każdego dnia!
Przeżywa katorgę sesji zdjęciowej w ładnych ciuchach na plaży, a wy nie wiecie,
co to ciężka praca, jeśli nie pozowaliście
nigdy do zdjęcia z laktatorem!
Ruch body positive stoi zdaniem naszej
bohaterki za szerzeniem obrzydliwej
zwyczajności, z którą tak zajadle walczy
ona i jej poplecznicy w internecie. Rzeczywiście, niewybaczalne są jego czyny!
Jak można bowiem twierdzić, że wygląd
odbiegający od „kanonu piękna” jest
w porządku!? Dlaczego osoby związane
z ruchem wpajają nastolatkom niebezpieczne idee, że to, co widzą w postach
gwiazd w internecie, to nie zawsze
prawda, a bardzo często ich sylwetka,
idealna cera i włosy to efekt pracy ekspertów od obrabiania zdjęć!? Jakim prawem psychologowie, lekarze, nauczyciele i rodzice starają się ratować dzieci
uwikłane w kompleksy, obsesję wyglądu
i nieosiągalnych ideałów!? Skandal!
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Kaczorowska i jej podobni, żyjący
w wykreowanym przez siebie świecie
tylko na pokaz, nie zdają sobie sprawy
z tego, że dzieci już w podstawówce
przejawiają zaburzenia w postrzeganiu
samych siebie. Patrzą na siebie jak na
przegranych i bezwartościowych, ponieważ ich idole, również dzieci, wbijają im do głowy, że żeby być dobrym
i lubianym, trzeba mieć to czy tamto
i wyglądać jak z okładki. Dla instagramowych estetów taka rzeczywistość
to „błotko”, w którym „nie chcą się taplać”, wolą bowiem białe plaże Malediwów. Nikt z dorosłych, którzy stoją za
tworzeniem tych młodocianych gwiazd,
nie myśli o szkodach, jakie wyrządzają.
Gwiazdy pokroju pani Kaczorowskiej
nie zastanawiają się nad tym, jakie
będą konsekwencje ich słów.
Wszystko jest piękne na zdjęciach
i w wywiadach, dzieciaki szaleją, marka się sprzedaje, a potem okazuje się,
że nastoletnia gwiazda wpadła w depresję czy nałogi lub odebrała sobie
życie, ponieważ nie miała siły mierzyć
się ze światem wyśrubowanych, nieosiągalnych i nieprawdziwych „norm”,
które tworzą celebryci o portfelach
wypchanych pieniędzmi zarobionymi
na reklamie środków na przeczyszczenie. Sława! O tych tysiącach fanów,
którzy jak stado baranków podążają
za każdym słowem idola, nie pamięta nikt. Moja przyjaciółka ma córkę
w wieku 14 lat, która chodzi na terapię, ponieważ nie akceptuje siebie,
stawia sobie zbyt odległe cele i nie
potrafi zrozumieć swoich niepowodzeń. Jej rodzice nie są tyranami, nie
wymagają od niej cudów – to TikTok
i Instagram pokazały jej, że jest nic
niewarta, ponieważ według jakiejś fit
gwiazdy waży za dużo (choć tak nie
jest), ma aparat na zębach i jeszcze
nie miała chłopaka.
Pani Kaczorowska postanowiła walczyć
jak lwica z tymi wszystkimi farmazonami o samoakceptacji, brawo! Aktorka,
mistrzyni Europy w tańcu, która zapewne całe swoje dzieciństwo słyszała, że
jest za gruba, nieładna, że gra jak kłoda, próbuje teraz tych samych sztuczek
z innymi po to, by stać się wyzwolicielką wszystkich bagiennych trolli i opiekunką wrażliwych estetów z internetu,
którzy nie mogą już patrzeć na tę zwyczajność i normalność!
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Artykuł artykułem, ale oczywiście nie
mogłam ot tak przejść obojętnie i bezrefleksyjnie nad krzywdą Agnieszki Kaczorowskiej, której i ja pewnie jestem sprawczynią. Dlatego napisałam do niej list.
Szanowna Pani!
Nie mogę rzecz jasna mówić za wszystkich, powiem zatem w swoim imieniu: Droga
Pani! Przepraszam za swoje zachowanie, przepraszam, że musi Pani patrzeć na moje
nieumalowane lico i na włosy w kolorze tego „lnu, co w błoto wpadł”. Jak mogłam tak
pochopnie zaakceptować swoje 156 cm wzrostu, zamiast zrobić wszystko, by osiągnąć te
idealne 170! Jestem potworem, skazując Ciebie i innych „estetów” na katorgę oglądania
swoich zdjęć w ogródku na krześle z Ikei, zamiast wziąć kredyt i wyprawić się jak Wy,
o Boscy, do Tulum w Meksyku!
Oczywiście najpierw spędziłabym całe dnie na siłowni bez jedzenia, aby tylko wyglądać w bikini jak człowiek, którego Wy, Wspaniali, chcecie oglądać. A nie jak ja, ja sama, taka zwyczajna, taka, jaką mnie Bóg stworzył. Dlaczego musiałam wybrać się do sklepu bez makijażu,
kiedy na dworze tylko 36 stopni? Mogłaś mnie przecież zobaczyć, Estetko! Mogłam zniszczyć
Ci dzień, a przecież chcesz się otaczać jedynie pięknem! Powinnam zacisnąć zęby wybielone
pastą z Twojego polecenia i usmarować się, czym tylko by się dało, żeby ukryć swoją twarz
pełną piegów i wysypki od noszenia maseczki przez 10 godzin w pracy.
Jaką jestem egoistką, myśląc, że musi mi być wygodnie, kiedy łażę z przyjaciółmi po mieście pełnym kocich łbów i zakładam trampki. Teraz już wiem, o Mądra, że jedynie szpilki
są słuszne. Kajam się przez Tobą i przepraszam, że musiałaś może oglądać moje nieumalowane pazury! Jak mogę być taka okrutna! Dlaczego wchodzę w Twoją wyperfumowaną
aurę ze swoją zwyczajnością, ze swoim kapeluszem z Pepko i wodą w zwykłej butelce,
a nie tej z kryształem, co to „oczyszcza energię i ładuje dodatnio”!
O, jak mogłam być tak wstrętna, sądząc, że mogę sobie bezkarnie pozwolić na wstawienie
zdjęcia bez wyćwiczenia najpierw pozy! Ty przecież, o Agnieszko, masz na swoim Instagramie cały ich wachlarz, z których powinnam czerpać jak z krynicy mądrości: jak uśmiechać
się, reklamując ryż za 4 zł, albo co zrobić, żeby reklama nie była nachalna i głupia: żelazko,
które u Ciebie stoi na sofie w pudełku, kiedy pokazujesz swojej córce zdjęcia. U mnie post
o zabawie z dzieckiem jest o zabawie z dzieckiem, u Ciebie, o Przedsiębiorcza, o reklamie
żelazka. Jak mogłam tak go wstawić, co za bagno… Dziękuję Ci za to, że już od najmłodszych lat edukujesz swoją pociechę, jak nie być brzydką! Oszczędzisz innym estetom wielu
przykrości w przyszłości! Brawo!
Z głębi serca raz jeszcze nie przepraszam i nie obiecuję poprawy!
PS „Esteto”, zajmij się swoim sztucznym życiem na pokaz, reklamami herbat na przeczyszczenie i ryżu, udawaniem szczęśliwej rodzinki i człowieka sukcesu, swoimi przyjaźniami ze ścianek i karierą opartą na byciu
słupem reklamowym. Zostaw nas, szaraczków, w spokoju. My wiemy, że za tym, co pokazujesz i mówisz,
stoją kłamstwa, i nie obchodzi nas, że nie podobamy
się Tobie i Twoim ziomkom. My lubimy siebie i będziemy wszystkim na przekór starać się żyć szczęśliwie, bez
Twoich dobrych rad. A żeby Was jeszcze bardziej pognębić, esteci za dwa grosze, macie tu moje zdjęcie,
kiedy gniotę ciasto!
Anna Albingier

www.elabouti.com
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Podróżując, zwiedzamy ciekawe zabytki, spacerujemy historycznymi
uliczkami, podziwiamy zapierające
dech w piersi widoki… Wiele z odwiedzanych przez nas atrakcji znajduje się
na Liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest jednak jeszcze coś wyjątkowego, co także widnieje na tej liście,
a mianowicie szeroko pojęte dziedzictwo niematerialne. Zalicza się do niego wiele potraw, smaków i tradycji
kulinarnych, a ich poznawanie może
być często wielokrotnie ciekawsze od
tradycyjnego zwiedzania.
Początek dziedzictwu niematerialnemu
obejmującemu gastronomię dała Francja wraz ze swoją tradycją biesiadną.
Została ona wpisana na listę UNESCO
w 2010 r. i tym samym dała zielone
światło do większej popularyzacji tradycji kulinarnych innych krajów. Bo
żeby znaleźć się na liście, nie wystarczy, że potrawa ma wyjątkowy smak
– musi ona także nieść ze sobą przesłanie i pokazać powiązanie z tradycją
i kulturą danej społeczności.

We Francji zasiadanie do stołu i spożywanie wspólnie posiłków ma szczególne znaczenie; uroczyste spotkania organizowane
są w ważnych dla społeczności chwilach,
np. z okazji rocznic, ślubów, narodzin, powrotów i różnorodnych sukcesów. W trakcie przyjęć i innych uroczystości współbie-

siadnicy cieszą się z dobrego jedzenia (bien
manger) i dobrego picia (bien boire) – ściśle według sztuki kulinarnej. Potrawy muszą być starannie dobrane, przepisy wyraﬁnowane, a zakupione produkty najwyższej
jakości – najlepiej od lokalnych dostawców.
Bardzo ważny jest także dobór win, udekorowanie stołu i właściwa degustacja potraw. Prawidłowy harmonogram przyjęcia
to aperi�f, a następnie co najmniej cztery
dania: przystawka, ryby lub mięso, sery
i deser, a na koniec digestif – czyli ziołowy trunek na trawienie. We Francji sztuka
biesiadowania jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i cały czas pielęgnowana.
Spotkania takie mają na celu zacieśnianie
więzi rodzinnych i przyjacielskich – a to
Francuzom wychodzi naprawdę doskonale.

Nie da się ukryć, że Belgia jest znana głównie z niezliczonej ilości piw, których liczba
grubo przekracza 1,5 tysiąca rodzajów. I to
właśnie sposoby wytwarzania i spożywania
piwa zostały wpisane na listę dziedzictwa.
Piwo używane jest nie tylko do picia. Podobnie jak wino, dodane do potraw nadaje
im odpowiedni smak; używa się go również
przy produkcji serów. W Belgii każdy region
ma swoje ﬂagowe browary, a wytwarzaniem
piwa zajmują się często klasztory. Klasztor
trapistów na przykład zyski z produkcji przekazuje na cele charytatywne. W kraju działają także organizacje popularyzujące kulturę
związaną z piwem. Szkolą one mistrzów piwowarstwa i przygotowują uczniów do zawodu piwowara oraz zawodów związanych
z hotelarstwem. Obecnie duży nacisk kładzie
się na zrównoważoną produkcję piwa, która ogranicza zużycie wody, a także korzysta
z opakowań z recyklingu.

Nie sposób pominąć też tradycji wpisanej
na listę w 2013 r., czyli połowu krewetek za
pomocą sieci ciągniętych przez konie. Połowy takie odbywają się w Oostduinkerke
w zachodniej Flandrii i aktywnie uczestniczy
w nich dwanaście rodzin. Każda rodzina wyspecjalizowana jest w określonej czynności
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przygotowującej do połowu, a może to być
na przykład wyrób sieci lub hodowla koni.
Połowy odbywają się dwa razy w tygodniu,
oprócz sezonu zimowego. Konie ciągną zanurzone w wodzie sieci, a następnie w koszach na grzbiecie niosą wyłowione krewetki. Po zakończeniu połowu następuje
degustacja. Tradycja ta jest niezwykle silnie
zakorzeniona w społeczności – daje poczucie wspólnoty i buduje tożsamość lokalną.
Co roku organizowany jest Fes�wal Krewetki, w którym biorą udział wszyscy mieszkańcy miejscowości, a zwiedzający przybywają z całego kraju i Francji. Najbardziej
doświadczeni rybacy uczą techniki połowu
początkujących, przekazując wiedzę na temat sieci, przypływów i prądów morskich
następnemu pokoleniu.

Święto winobrania w szwajcarskim Vevey
to nie tylko kiermasz i degustacja wina, ale
przede wszystkim trwające prawie trzy tygodnie obchody i uroczystości mające na
celu pielęgnowanie tradycji winiarskich
i produkcji wina. W zorganizowanie całości zaangażowani są winiarze, mieszkańcy
i okoliczni artyści. Święto rozrosło się do
tak dużych rozmiarów, że w trakcie jego
trwania organizuje się 15 uroczystych pochodów. Obchodom towarzyszą kiermasze,
muzyka i tradycyjne pieśni.

Nie każda pizza zasługuje na wpis na listę
UNESCO. Udało się to dopiero w 2017 r. pizzy neapolitańskiej. W czym jest tak wyjątkowa? Pizzaiuolo to czteroetapowy rytuał
wytwarzania pizzy – wyrabianie ciasta, formowanie, garnirowanie i pieczenie na ogniu z węgla drzewnego.
Zajmują się tym specjalne osoby –
pizzaiuoli – które albo tradycję wynoszą z domu, albo szkolą się przy
mistrzach w bo�egach. Pizzaiuoli
w oczach neapolitańczyków są
ważni w społeczności, podtrzy- m u j ą
zwyczaje i skupiają wokół siebie życie lokalne. Wypiekanie pizzy to sposób na życie,

• Sztuka wyrobu pierników z północnej Chorwacji
• Dieta śródziemnomorska: Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Maroko, Portugalia, Włochy
• Świąteczna potrawa keşkek: Turcja
• Tradycyjna gruzińska metoda wyrobu wina
• Washoku, japońskie tradycje żywieniowe, związane szczególnie z obchodami Nowego Roku
• Tradycja przygotowywania i dzielenia się kimchi w Korei Południowej
• Przygotowanie, forma i znaczenie tradycyjnego ormiańskiego chleba lavash: Armenia
• Oshituthi shomagongo, święto owoców maruli: Namibia
• Zwyczaje związane z przyrządzaniem kawy po arabsku jako symbolu gościnności: Arabia
Saudyjska, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Kultura związana z wypiekaniem i dzieleniem się chlebem zwanym lavash, katyrma,
jupka, yu�a: Azerbejdżan, Iran, Kazachstan, Kirgistan, Turcja
• Tradycja i kultura związana z potrawą palov: Uzbekistan
• Przyrządzanie i dzielenie się dolmą jako wyznacznik tożsamości kulturowej: Azerbejdżan
• Tradycyjna technika wytwarzania ajragu (kumysu) i związane z nim zwyczaje: Mongolia
• Kultura bartnicza: Polska i Białoruś
a proces jej powstawania to często prawdziwy spektakl. Dla podtrzymania tradycji
co roku organizowany jest konkurs wiedzy
i umiejętności związany z pizzaiuolo.

Kto nigdy nie pił kawy po turecku, ten
nie zaznał tureckiej gościnności. Kawa
to wyjątkowy rytuał na co dzień, ale i od
święta, na wielkie uroczystości. Przygotowywanie, mielenie ziaren, gotowanie
w garnuszku, a na końcu niespieszne picie
maleńkiej słodkiej kawy to niezwykłe doznanie – i prawdziwy rytuał. Kawie towarzyszy zawsze szklanka wody, a samo jej
picie to okazja do odpoczynku, pogawędki i spotkania z przyjaciółmi lub rodziną.
Również fusy, które osiadają na dnie ﬁliżanki, mają znaczenie – dają pretekst do
powróżenia. O kawie się śpiewa, o kawie
pisze się w książkach – to bardzo mocny
symbol tureckiej kultury.

Jeśli wakacyjne wojaże zaprowadzą nas
w głąb Azji, warto skosztować tadżykistańskiej potrawy – oshi palav. To tamtejsza
królowa dań – składa się z warzyw, ryżu,

mięsa oraz przypraw i może mieć ponad
200 odmian! Pilaw (polska nazwa) to danie na co dzień i od święta, przyrządzane
z wielką dbałością. Występuje nawet w powiedzeniach: „Bez oshi nie ma znajomości”
czy „Jeśli jadłeś u kogoś oshi, musisz go
szanować przez następne 40 lat”. Przepis
jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, a sztuki przyrządzania można się także
uczyć w szkołach gastronomicznych. Na koniec nauki uczeń przygotowuje wystawną
kolację, by zaprezentować swoje umiejętności, w zamian za co otrzymuje specjalne
naczynie do przyrządzania pilawu.

Kultura hawkerska jest jednym z nowszych
dziedzictw wpisanych na listę. Hawkerstwo
to nie tylko sprzedawanie na straganie, ale
(może przede wszystkim?) sposób życia,
konsumowania potraw i spotykania się na
mieście. Singapur, miasto-państwo w nieustannym biegu i pędzie, wypracował wielokulturowy sposób karmienia mieszkańców: to małe stoiska gastronomiczne na
targach. Przygotowuje się na nich potrawy
od rana do późnych godzin wieczornych, na
oczach klientów, zawsze świeże i gotowe do
spożycia. Serwowane są potrawy chińskie

i japońskie, udoskonalane przez lata, których tajniki hawkersi przekazują z pokolenia na pokolenie jedynie swoim następcom.
Mieszkańcy utożsamiają się z tym stylem
jedzenia; jest to dla nich także sposób na
odbywanie spotkań i nawiązywanie kontaktów. Są to jednocześnie miejsca rozrywki, w których grywa się w szachy, przygląda
artystom malującym obrazy czy słucha improwizowanych koncertów. Przechadzając
się wieczorem przez taki kulinarny bazar,
można poczuć się jak w innym świecie.

Przenieśmy się teraz do Meksyku, który
paradoksalnie w trakcie pandemii stał się
bardziej osiągalny ze względu na niewielkie
obostrzenia względem turystów. Również
kuchnia meksykańska jako całość została
wpisana na listę dziedzictwa. Mowa tutaj
o drodze, jaką muszą przebyć składniki, aby
mogła z nich powstać określona potrawa.
To całościowy model – od tradycyjnej uprawy na spaleniskach i na wyspach w streﬁe
jezior, poprzez obrzędy i przygotowywanie
potraw. Podstawą upraw są kukurydza,
fasola i papryczki. Kuchnia meksykańska
jest prosta, smaczna i pożywna, ale przede
wszystkim nie wysokoprzetworzona. Jest
bliska naturze, a jej tajniki przekazywane
kolejnym pokoleniom. W całym Meksyku
kucharki i osoby zajmujące się uprawami
oraz tradycjami kulinarnymi zrzeszają się we
wspólnoty zawodowe. Ich wiedza i umiejętności są wyrazem tożsamości wspólnoty
i umacniają więzi społeczne.
Jak widać, obcować z historią i przeszłością można na wiele sposobów – nie tylko zwiedzając muzea, ale smacznie jedząc
w lokalach z tradycyjną kuchnią.
Agnieszka Strzałka
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Magabel zadba o Ciebie.
Naturalnie!
Realizujemy nasze marzenia i rozkwitamy jeszcze bardziej EKO!
Ekologia to przede wszystkim styl życia. W Magabel działamy świadomie i odpowiedzialnie.
Dbając o zdrowie naszych współpracowników i naszych klientów, zapewniamy lepszą
przyszłość kolejnym pokoleniom. Zrób z nami drobny gest wielkiej wagi w stronę ochrony
naszej planety.
Wejdź na naszą stronę www.magabel.be i odkryj nasz darmowy Ecobook z przepisami na
ekologiczne środki czystości!

Dołącz do Magabel i poznaj nasze wartości:
Niezawodność
Opieka

Dynamiczność
Zaangażowanie

UWAGA! ZATRUDNIAMY BEZ GODZIN I PODCZAS WAKACJI!

Szukasz pracy lub chcesz
zmienić obecną?

Należysz już do naszej
eko-rodziny?

Dołącz do naszej ekologicznej rodziny na

Jeśli pracujesz w Magabel i przyprowadzisz do

preferencyjnych warunkach

nas nowego pracownika otrzymasz prezent

i odbierz

eko-prezent powitalny*!

rekomendacyjny *!

* Informacje pod numerem:
0474 39 68 06

Życzymy wszystkim bezpiecznych i słonecznych
wakacji, interesujących podróży, bliskości z
naturą i nie zapomnijmy także podczas wakacji
dbać o środowisko!

Wakacyjne staże - „Malowane
lato”**
Z myślą o naszych pociechach wspólnie
z Agatą Morawiec i Centrum Kultury i
Edukacji Polskiej PLUS zapraszamy na
staże “Malowane lato”.
Jesteś częścią naszego zespołu? Twoje
dzieci biorą udział w zajęciach bezpłatnie!
Termin: 05.07.21 - 09.07.21
12.07.21 - 16.07.21
23.08.21 - 27.08.21
**Informacje pod numerem 0473 37 52 52

Każda zmiana zaczyna się
w naszych domach.

J

estem świeżo po lekturze kilku
fascynujących książek o mitologii słowiańskiej i ze zdziwieniem
i smutkiem odkryłam, jak bardzo mało wiedziałam na temat
religii i tradycji naszych przodków. Pewnie nie jestem jedyna. W szkole musimy znać na pamięć
panteon bogów greckich i rzymskich,
tymczasem rodzimą mitologię, wierzenia i legendy bardzo często się ignoruje albo uczy się o nich z przestarzałych,
nie do końca kompetentnych leksykonów, zapominając, że dawne tradycje
i przekonania nadal żywo objawiają się
w naszej codzienności. Sami często zupełnie nieświadomie inicjujemy i praktykujemy starodawne, pogańskie z natury
obrzędy, traktując je jako część tego,
co lubimy nazywać „naszą tradycją”.
Coraz wyraźniej również widać chęć
odnalezienia w religiach rodzimych
tego, czego brakuje nam w chrześcijaństwie, judaizmie czy islamie. Wiele
zgromadzeń boryka się obecnie z kryzysem wiary – kolejne wychodzące na
jaw przestępstwa seksualne w Kościele katolickim, nawoływanie do przemocy przez islamskich przewodników
duchowych oraz zaangażowanie niektórych rabinów w propagandę skierowaną przeciwko Palestyńczykom nie
pomaga wielkim religiom w utrzymaniu i zdobywaniu wiernych.
Niektórzy występujący ze wspólnot
postanawiają zerwać z tym, co znane,
i starają się znaleźć swoje duchowe
miejsce wśród neopogaństwa i wiary
rodzimej. Wśród współczesnych pogan
wielu jest także tych, którzy zdecydowali się na pogłębienie swojej wiedzy
o zielarstwie, medycynie tradycyjnej
oraz szeroko pojętej magii.
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„WIARY PRZODKÓW
NIC NIE ZNISZCZY”
To słowa tak zwanej „Pieśni bogów”, którą
bardzo chętnie wykorzystują neopoganie
podczas swoich zgromadzeń i rytuałów.
W zacytowanym wyżej wersie kryje się moim
zdaniem bardzo ważna prawda. Mimo przyjęcia chrześcijaństwa, walki księży z wyznawcami starych bogów i upływu wieków polskie
(czy raczej słowiańskie) rodzimowierstwo
przetrwało i w niektórych rejonach naszego
kraju i kontynentu ma się całkiem dobrze.
Rodzimowiercy byli i są często traktowani
z przymrużeniem oka – większości kojarzą
się z nieszkodliwymi miłośnikami lnianych
koszul, wianków i spacerów po lesie. Ich pacyfizm oraz umiłowanie tradycji i przyrody
sprawiają, że bardzo łatwo dają się lubić.
Zepchnięci w cień poganie nie zniknęli
właściwie nigdy – działali w ukryciu, przemycając obyczaje i tradycje przodków do
codziennego życia bez świętych gajów. Nie
można też zapominać, że wczesne chrześcijaństwo, także to na ziemiach polskich, pełnymi garściami korzystało z tradycji i dawnych religii nawróconych narodów. Z jednej
strony czyniło tak, by sukcesywnie zastąpić
„obce” „swoim”, a z drugiej po to, by prze-

konać do siebie wiernych. Często zdarzało
się, że tradycyjne miejsca kultu „chrzczono”
i w świętych gajach stawiano kościoły, na
rozstajach zamiast świętych kamieni – kapliczki, a dawnych bogów i magiczne istoty
nazywano imionami świętych.
Księża walczyli z tym, co zwykli nazywać
zabobonami i „diabelskimi sztukami”, ale
nigdy nie udało im się ich do końca w narodzie wykorzenić. W wielu regionach kraju
ludzie nadal po radę i uzdrowienie, kiedy
tradycyjna medycyna zawodzi, udają się do
baby albo szeptuchy. Wiele matek nadal
wiąże na dziecięcych kołyskach i wózkach
czerwone wstążki, nadal malujemy na święta jajka, nadal tańczymy w noc Kupały, nadal topimy Marzannę, plujemy przez ramię,
szanujemy jaskółki i bociany.
Imiona bogów i duszków może i uciekły
nam z pamięci, ale nigdy tak naprawdę nie
wyrzekliśmy się rodzimej wiary w siłę natury, przeznaczenie, w „złe”, co to nie śpi,
i w ochronną moc naszych przodków. Wiele z tego, co dziś nazywamy zabobonami
albo tradycją ludową, to właściwie ostańce
wiary naszych dziadów, którą neopoganie
słowiańscy chcą przywrócić na stałe do
swojego życia i nowoczesnej codzienności.

NIE TYLKO WIANKI I KRAJKI
Współcześni poganie nazywają siebie bardzo modnym ostatnio określeniem wiccanie, które wywodzi się z języka angielskiego
i znaczy ni mniej, ni więcej właśnie „neopoganizm”. Wicca opiera się na przekonaniu
o dwubiegunowości świata duchowego
i rzeczywistego, którymi wspólnie władają
Potrójna Bogini i Rogaty Bóg. Polscy neopoganie początkowo przejęli niemal cały panteon zagranicznych bogów oraz zaczęli organizować swój rok wokół świąt anglosaskich,
obecnie jednak zaczynają sięgać głębiej do
rodzimej religii. Chwalą zatem Mokosz –
matkę bogów i opiekunkę ludzi oraz Peruna – stworzyciela i ojca. Nie zapominają też
o Welesie, panu magii mieszkającym w korzeniach Wielkiego Dębu, ani o duszkach,
boginkach i skrzatach zamieszkujących nasze łąki, pola i obejścia. Skandynawskie, germańskie i anglosaskie nici pogańskie przeplatają się z pięknymi i bogatymi tradycjami
słowiańskimi, tworząc bardzo atrakcyjną dla
wielu osób mieszankę spokoju, duchowości
i poszanowania otaczającej nas natury.
Neopoganie sławią starych bogów i obchodzą święta ku ich czci, ale nie można na nich
patrzeć jak na zakurzonych miłośników łapci
z kory, którzy modlą się do kamieni i uważają, „że kiedyś to było lepiej, a teraz to nie
jest”. Jednym z najsłynniejszych polskich rodzimowierców jest raper Donatan, o którym
można powiedzieć dużo, ale z pewnością nie
to, że jest zacofany. Rodzimowiercy badają
historię regionów naszego kraju, a przy tym
organizują pikniki i jarmarki połączone z konferencjami naukowymi, na których dyskutują
o historii, archeologii tradycji i kulturze.
Wielu działa na rzecz ochrony przyrody
i dziedzictwa regionalnego. Wszystko to ze
względu na fakt, że wiara przodków nierozerwalnie łączy się z dbałością o otaczającą nas przyrodę oraz tradycję dziadów.
Bez mądrości przodków, bez ich pomocy
i wstawiennictwa żywi nie są w stanie
wieść spokojnego życia, a bez przyrody, tej
silnej i zdrowej, nie można sobie wyobrazić
kwitnącej społeczności. Neopoganie wiele
ze swoich obrzędów i świąt celebrują w lasach, na łąkach i w okolicy rzek – to właśnie
te miejsca były naszym słowiańskim przodkom bliskie, to z nich czerpali siłę, tam najbardziej odczuwali obecność bogów.
Nie wszyscy neopoganie mieszkają na wsi
i odziewają się w len; wielu jest wśród nich
pracowników korporacji, którzy niekoniecznie obnoszą się ze swoimi przekonaniami,

ponieważ często (to zasługa Kościoła) poganizm kojarzy się negatywnie – z barbarzyństwem, rozwiązłością, głupotą i zacofaniem, co absolutnie nie jest prawdą. To nie
św. Wojciech przyniósł do Polski kulturę –
ona miała się na naszych ziemiach całkiem
nieźle na długo przed przybyciem mnichów
i kapłanów krzyża. Wraz z przybyciem na
nasze ziemie chrześcijaństwa pod lupę
wzięto rzecz jasna również uzdrowicieli, kobiety „wiedzące” (wiedźmy) oraz kapłanów
starej religii. Polskę nazywano w literaturze
„krajem bez stosów”, ale nie oznacza to
wcale, że posądzeni o czary mieli w naszym
kraju lekko. Owszem, prześladowań było
mniej, ale i tak zielarstwo, wróżenie i szeroko pojęta magia musiały zejść do podziemi, a czasem też sięgnąć po chrześcijańskie
pomoce, by móc bezpiecznie trwać.

amulety i rzucają zaklęcia. Wiedza kiedyś
bardzo tajemna i przeznaczona jedynie
dla bardzo wąskiej grupy jest teraz nieco
bardziej dostępna. Oczywiście nie można
wszystkiego nauczyć się z jednej książki
i kilku filmów w internecie. Osoby, które
chcą zostać czarownicami i czarownikami,
muszą stać się członkami specjalnych konwentów i przejść przez trudny okres pełny
nauki i przygotowań.

Uprzedzając wasze pytania: tak! Wiedźmy
nadal istnieją i wydaje się, że w ostatnim
czasie mają się coraz lepiej i zdobywają
coraz więcej nowicjuszy i nowicjuszek! Dobromiła Agiles w swojej książce „Słowiańska wiedźma” pisze: „(…) bycie słowiańską
wiedźmą to coś więcej niż odprawianie rytuałów i szeptanie zaklęć przekazanych nam
przez pradziadów i prababki. To oddanie
czci swoim przodkom, pamięć o ich wierze,
zwyczajach, obrzędach. Uhonorowanie ziemi, na której się urodziliśmy, obdarzenie jej
szacunkiem i roztoczenie opieki nad nią”.

Z informacji, jakie udało mi się zebrać
o współczesnych „wiedzących”, wynika,
że nadal do swoich rytuałów używają ziół,
mioteł, kamieni oraz znalezionych w lesie
piórek i kości zwierząt. Napary przygotowują w kociołkach i sami robią sobie ołtarze, starając się zanurzyć w moc, którą
obdarza niektórych Weles. Osoby parające
się czarami wciąż poszukują miejsc mocy,
w dalszym ciągu odwiedzają Ślężę, kamienne kręgi i miejsca, w których kiedyś
rosły święte gaje. Wielu jest takich (choć
niechętnie by się do tego przyznali), którzy
należą do Kościoła katolickiego, a mimo to
szukają pomocy u wiedźm – rodzice przynoszą do nich przestraszone dzieci, które
nie mogą nocami spać, starsi przychodzą
z prośbą o zdjęcie klątwy. Pogranicze z Białorusią i Ukrainą pełne jest wiosek, w których wciąż jeszcze mieszkają szanowane
przez wszystkich szeptuchy i baby, dlaczego
zatem nasze miasta nie mogą mieć swoich
„wiedzących”, które tradycje przodków
chcą przechowywać i ożywiać?

Osoby współcześnie parające się magią bardzo często korzystają z nauk mądrych starców, zielarzy i szeptunek, którzy przekazują
im wiedzę o białej i czarnej magii. Wspomniana przed chwilą autorka wielokrotnie
pisze w swojej książce, jak bardzo ważna
jest dla wiccan tradycyjna medycyna ludowa, która u swoich podstaw z magią ma raczej niewiele wspólnego. To właśnie strach,
również strach księży, zrobił z kobiet znających się na roślinach leczniczych wiedźmy
i kochanice szatana. W rzeczywistości ich
wiedza pochodziła z poszukiwań, studiów
oraz licznych prób i błędów.

Na neopoganizm, czarownictwo i wicca
można rzecz jasna patrzeć z przymrużeniem
oka, ale nie można ignorować faktu, że są
one coraz bardziej w naszym społeczeństwie żywe i może się wkrótce okazać, że
zagnieździły się w nim na tyle głęboko, że
trzeba je zacząć traktować poważnie. Czy to
dobrze, że słowiańska mitologia i tradycja
przodków zyskują w naszej świadomości
należne im miejsce? Oczywiście, że tak!
Nie można przecież polskości i słowiańskości ograniczać jedynie do tego, co wniosło
chrześcijaństwo, ponieważ nasza historia
sięga znacznie poza datę chrztu Mieszka.

CZARY-MARY!

Inne kojarzone z wiedźmami i magami
sfery działania – rzucanie uroków, warzenie eliksirów i układanie zaklęć – nie
pozostają jednak na uboczu zainteresowań dzisiejszych neopogan. Współczesne
wiedźmy, które często związane są z ruchem rodzimowierców, nie tylko leczą ziołami, ale – podobnie jak ich słowiańskie
poprzedniczki – przewodniczą niektórym
obrzędom, oczyszczają aurę, przygotowują

DLA ZAINTERESOWANYCH:
• Mitologia słowiańska,
Bobrowski Jakub, Wrona Mateusz
• Mitologia słowiańska,
Bruckner Aleksander
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Dziś już wiemy, że efekt Coriolisa nie ma
wpływu na tak małe akweny jak zawartość
wanny, umywalki czy muszli klozetowej.
Niemniej jednak, jeśli woda potrafi zmienić
obrót, to czemu człowiek tak się opiera?

czynku i snu swojej mamy. Po narodzinach
uporządkowanie procedur pozwala na lepsze zrozumienie wysyłanych przez dziecko
komunikatów, czyli różnego rodzaju płaczu
i nieartykułowanych dźwięków. Regularność
w opiece nad niemowlakiem wprowadza
harmonię. Wychowanie dziecka w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa zapewnionym
przez rutynowe czynności pielęgnacyjno-wychowawcze zbawiennie wpływa na prawidłowy rozwój jego osobowości. Rutyna
rozumiana jako zaplanowany i celowy zbieg
zdarzeń pomaga uniknąć przykrych niespodzianek i nerwowych sytuacji.

Tracy Hogg, najpopularniejsza brytyjska
pielęgniarka i autorka bestsellerowych
książek na temat opieki nad dzieckiem,
w książce „Język niemowląt” pisze, że
dziecko już w łonie matki przyzwyczaja się
do dobowego rytmu aktywności, odpo-

Całe życie człowieka nacechowane jest wydarzeniami o charakterze rytualnym. Już
Arystoteles stwierdził, że jesteśmy tym, co
w swoim życiu powtarzamy. Według niego
doskonałość nie jest jednorazowym aktem,
lecz nawykiem. W taki sposób pojmował
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pracę nad sobą. Jego tezę potwierdził wiele
wieków później szwedzki profesor Anders
Ericsson, zajmujący się badaniami na temat
tego, w jaki sposób eksperci dochodzą do
światowej klasy umiejętności. W swojej karierze rozpracowywał dokonania olimpijczyków, arcymistrzów szachowych, pianistów
koncertowych, primabalerin oraz golfistów
z rankingu PGA.
Zespół pod kierownictwem Ericssona zasłynął z badań nad osiągnięciami muzyków
uczęszczających do Berlińskiej Akademii
Muzycznej. Psycholodzy przyjrzeli się trzydziestu studentom klasy skrzypiec, spośród których dziesięciu było uznawanych
za skrzypków o największych szansach na
karierę solisty. Kolejnych dziesięciu postrzegano jako skrzypków wystarczająco
dobrych, ale nie na tyle, by mogli rozwinąć solową karierę. Natomiast ostatnią
grupę stanowili studenci innych wydziałów, którzy zajmowali się skrzypcami, ale
kształcono ich na nauczycieli. Tym, co odróżniało trzy grupy studentów, był czas,
jaki przeznaczali na ćwiczenie gry w wolnych chwilach. Na podstawie obserwacji
zespół ustalił, że najlepsi ze skrzypków
poświęcali średnio dziesięć tysięcy godzin na mistrzowskie opanowanie gry na

szansa. Na poznanie swoich umiejętności,
talentów, słabości. Na zobaczenie swojego życia z innej perspektywy. To szansa na
znalezienie inspiracji, na nowe osiągnięcia,
odkrycie pasji i nowych możliwości. Psychologowie podkreślają, że aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy skoncentrować się na
tym, co nie wychodzi; na słabości. Szkoda
marnować czas na to, co już opanowałeś.
Poznanie swojej pięty Achillesowej pozwala
na doskonalenie siebie.

Nie obalam argumentu, że trening czyni mistrza, ale podążając za dzisiejszym stanem
badań psychologicznych, uważam go za duże
uproszczenie. Same mozolne ćwiczenia to
za mało, by wspiąć się na szczyt. Trzeba je
czymś „przyprawić”, aby wybić się spośród
całej plejady przykładnych uczniaków. Jak
słusznie zauważył Radek Kotarski z kanału
YouTube „Polimaty”, w ramach doświadczenia można porównać wybitnego gitarzystę
z grajkiem brzdąkającym na krakowskim
bruku, a osiągnięcia Roberta Lewandowskiego względem kolegów z polskich boisk
piłkarskich. Nie jest to przecież wyłącznie
czas poświęcany na praktykę. Źródła sukcesu można upatrywać dodatkowo w jakości
ćwiczeń, indywidualnych predyspozycjach,
w motywacji zewnętrznej i wewnętrznej,
w dopingu otoczenia czy w odwadze do podejmowania ryzyka. Czynniki wspomagające
wejście na podium zależą także od dziedziny,
w której się działa. W szachach może to być
inteligencja lub pamięć robocza; w sporcie
– ogólny stan zdrowia i kondycja fizyczna.
Liczba przepracowanych godzin to dopiero
zapowiedź geniuszu i obietnica sukcesu. Na
bank praktyka czyni człowieka lepszym niż
był w poprzednim miesiącu, ale to nie znaczy, że czyni go lepszym niż kolegę z tego samego kierunku studiów. Tam, na piedestale,
liczba godzin przeznaczonych na wprawki
i rutyna to zdecydowanie za mało.

I teraz bomba. O ile w świecie schematów
i utartego planu dnia maluch czuje się jak
ryba w wodzie, to dla dorosłego każda powtarzalna czynność stanowi dodatkowy
szczebelek w więziennej celi – im więcej
szczebli, tym cela bardziej się zacieśnia
i tracimy radość z życia.
Jeśli oglądałeś kultowy polski ﬁlm fabularny z 2002 r. pt. „Dzień świra” w reżyserii
Marka Koterskiego, z pewnością kojarzysz
nauczyciela języka polskiego, blisko pięć-
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dziesięcioletniego Adama Miauczyńskiego, bezprecedensowo zagranego przez
Marka Kondrata. Adaś mieszka samotnie
na jednym z blokowisk. Codzienna proza, sztampa i kontakty z ludźmi wywołują
u niego napady agresji i pogłębiają frustrację. Życie dla bohatera to droga przez
mękę natrętnie powtarzanych czynności.
Miauczyński jest więźniem małych codziennych rytuałów. Precyzyjne odmierzanie odpowiedniej ilości kawy, maniakalne
poprawianie spodni czy nagminne liczenie
to tylko podnóże absurdalnych czynności.
Żyje w kręgu swoich natręctw, nie potraﬁąc wyrwać się z rutyny dnia codziennego.
Skoncentrowany na własnych rozterkach,
popada w konﬂikty z otaczającymi go ludźmi, samym sobą i życiem.
Jasne, Adaś ma nerwicę natręctw, ale niech
rzuci kamieniem ten, kto nie idzie każdego
dnia utartym szlakiem. Jego doba (ale czy
także nie nasza?) składa się z detali, a rzeczy
wielkie stanowią jedynie niewielki odsetek.
Najczęściej lubimy żyć w bańce – przebywać
w tych samych miejscach, korzystać z wybranych linii autobusowych, piec szarlotkę
w niedzielę i czesać się na prawy bok. Nasze
funkcjonowanie w dużym stopniu opiera się
na nawykach. W ten sposób tworzymy sobie bezstresowe środowisko i minimalizujemy ryzyko niepowodzenia. Pewnie spytasz,
dlaczego mielibyśmy coś zmieniać, skoro
jesteśmy już do czegoś przyzwyczajeni. Bo
rozwój osobisty wymaga podejmowania
wyzwań. Wyjście poza strefę komfortu to

Strefa komfortu to pojęcie wywodzące się
z psychologii społecznej. Dotyczy nawyków,
zachowań, działań, które są powtarzalne
i przewidywalne. Nie wywołują nadmiernego stresu, ale również nie powodują, że
człowiek ma poczucie rozwoju i samorealizacji. Strefa komfortu to swego rodzaju
stagnacja życiowa. Wyjście poza nią wiąże
się z oswojeniem i zaakceptowaniem lęku,
który towarzyszy temu wydarzeniu. Jest on
nieodłącznym elementem zmiany, gdy boimy się ponieść porażkę i gdy nie wiemy, co
nas czeka za rogiem. Jednak gdy nie skręcisz, nic nie odkryjesz. Wygoda rozleniwia.
Może nie jesteś nawiedzonym fizykiem
i nie masz ani krzty pojęcia o przemianach
materii i energii oraz oddziaływaniach
między nimi (witaj w klubie), ale doświadczenia na sobie warto wcielać w życie.
Wkrótce nadarza się ku temu prawdziwa
okazja – 6 lipca obchodzimy Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą. Zmiana trasy to
sposobność do odkrycia nowych miejsc.
Rodzinnej restauracji serwującej obłędne
ravioli ze szpinakiem i rico�ą. Klimatycznej
kawiarni, gdzie kawa po wiedeńsku z kostkami czekolady, bitą śmietaną i cynamonem podawana jest w towarzystwie tortu
Sachera. Cukierni szczycącej się najlepszymi donutami – z marmoladą lawendową
oraz hibiskusowo-różaną. To okazja do wypatrzenia parku niedostrzegalnego z okien
metra czy uchwycenia okiem aparatu zjawiskowej fasady kamienicy. Czyż to nie namiastka urlopu? Nie taka zmiana straszna,
jak ją malują. Weź przykład z bohaterów
Latającego Cyrku Monty Pythona, którzy
zainicjowali Ministerstwo Głupich Kroków
promujące chodzenie w sposób odmienny
niż to przyjęte. Nie tylko idź inną drogą,
ale idź na całość!
Sylwia Znyk

rys. Freepik

skrzypcach, dobrzy skrzypkowie ćwiczyli
średnio osiem tysięcy godzin, natomiast
najsłabsi – cztery tysiące. Podążając za
teorią Thomasa Edisona, jakoby geniusz to
jeden procent natchnienia i dziewięćdziesiąt dziewięć procent wypocenia, Ericsson
wysunął tezę o konieczności poświęcenia
dziesięciu tysięcy godzin nauki na opanowanie mistrzostwa w dowolnej dziedzinie.

W

YTYCZNE WHO

Światowa Organizacja Zdrowia jednoznacznie stwierdza, że karmienie piersią jest najlepszą możliwością w żywieniu noworodków i niemowląt. Zaleca,
aby karmić dziecko wyłącznie piersią
(lub odciągniętym mlekiem kobiecym)
do 6. miesiąca życia bez podawania
żadnych dodatkowych napojów, w tym
wody, ani pokarmów, w tym popularnych mlecznych mieszanek czy kaszek.
Po 6. miesiącu rekomendowane jest
wprowadzanie pokarmów stałych,
uzupełniających, przy jednoczesnej
kontynuacji karmienia piersią do ukończenia 2. roku życia. Przedłużenie tego
okresu nie niesie ze sobą żadnych nieprawidłowych konsekwencji, a mleko
– mimo że nie jest już podstawowym
pokarmem i głównym dostawcą potrzebnych składników odżywczych – nie
traci swoich właściwości i nie zamienia
się w wodę (co do niedawna było dość
popularnym poglądem). Mleko modyfikowane jest zastępnikiem kobiecego
mleka w wyjątkowych wypadkach i nie
powinno być traktowane jako pokarm
uzupełniający.
Podstawowe wytyczne wydają się jasne i proste, jednak w praktyce przysparzają wielu problemów młodym
matkom – a nawet tym starszym,
doświadczonym. Często już w szpitalu dziecko dokarmiane jest sztuczną mieszanką lub nawet glukozą, co
powoduje, że naturalny proces laktacji zostaje zakłócony. Pojawiają się
wątpliwości, czy mleko jest wystarczające, czy nie warto diety malucha
dodatkowo wspomóc w celu lepszego
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Na całym świecie jedynie 45 proc. dzieci jest
przystawianych do piersi zaraz po urodzeniu,
40 proc. jest karmionych wyłącznie piersią do
6. miesiąca życia. W Polsce ta liczba wynosi
54 proc., z kolei średnia europejska to zaledwie
13 proc. Karmienie najlepiej w statystykach
wychodzi Norweżkom (80 proc. po pierwszym
półroczu kontynuuje proces), najgorzej – Brytyjkom. W Stanach Zjednoczonych dzieci przystawianych do piersi przynajmniej raz jest ok.
80 proc., ale tych, które są na mleku kobiecym
w pierwszym półroczu – już zaledwie 20 proc.
W Mongolii natomiast ponad 50 proc. dzieci
jest karmionych piersią nawet po ukończeniu
2. roku życia. Wszystkie dzieci na świecie tak
samo potrzebują kobiecego mleka. Aż 95 proc.
kobiet jest w stanie wykarmić swoje maluchy
bez podawania sztucznych mieszanek, jednak
– jak widać w statystykach – co kraj, to obyczaj.

rozwoju. Samo karmienie nie każdej
matce przychodzi naturalnie – niektóre długo borykają się z „rozkręcającym
się” procesem laktacji, inne z nieodpowiednim przystawieniem czy bólem,
jeszcze inne z problemem dziecka ze
ssaniem. Często demotywuje sama
liczba karmień – noworodek potrzebuje nawet do 12 karmień w ciągu doby
„na żądanie” (czyli przy każdym sygnale wysyłanym przez dziecko), i to jest
normalne. Matki często w pierwszych
tygodniach rezygnują z karmienia
piersią, bo bywa one nieustanne – ledwo nakarmione dziecko znów trzeba
przystawiać, zasada ta obowiązuje
również w nocy. Z biegiem tygodni
zarówno laktacja, jak i liczba karmień
się normują i stają się codziennym
rytuałem, jednak najtrudniejsze
jest przebrnięcie przez problemy
pierwszych dni. Warto jednak zacisnąć zęby i chociaż spróbować, bo…

P

IERŚ DOBRA NA WSZYSTKO

Po pierwsze – karmienie piersią zbliża;
szczególnie w pierwszych dniach pozwala lepiej poznać siebie nawzajem,
a przez intensywny kontakt cielesny
wzmacnia poczucia bezpieczeństwa
i „aklimatyzację” maluszka w nowym
świecie. Po drugie – mleko kobiece
jest dosłownie pod ręką, nie wymaga
przygotowywania, podgrzewania, nie
psuje się i nic nie kosztuje. Aspekt ekonomiczny jest tutaj niezwykle ważny, bo
w przeliczeniu na 2–3 lata życia, rachunek za mleko modyfikowane wychodzi
naprawdę imponujący. Po trzecie – niezaprzeczalne korzyści zdrowotne. Mleko
kobiece ma właściwości wręcz magicz-
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KSIĘGOWOŚĆ DOSTOSOWANA
DO TWOICH POTRZEB
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

Złóż wniosek dot. Limozy
lub budowy 30 bis online
pod adresem www.izarz.com
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Mleko kobiece na pewno pomaga w wielu
schorzeniach i zapobiega zachorowaniom.
Przeciwciała w nim obecne chronią dziecko
przed wieloma zewnętrznymi czynnikami
wywołującymi chorobę, m.in. zapobiegają
rozwojowi infekcji układu pokarmowego,
ucha środkowego, układu moczowego i oddechowego. Takie mleko ogranicza w przyszłości ryzyko otyłości i rozwoju cukrzycy,
a także ryzyko zachorowania na nowotwory, białaczkę limfatyczną i szpikową. Jest
zbawienne dla wcześniaków w uzyskaniu
prawidłowych parametrów życiowych. Dodatkowo minimalizuje ryzyko nagłej śmierci
łóżeczkowej, łagodzi stany stresowe i lękowe, ułatwia zasypianie, podobno nawet
zwiększa inteligencję dzieci… oraz ma wiele,
wiele innych właściwości, które jeszcze nie
do końca zostały odkryte – a wszystkie dają
pozytywne efekty. O negatywnych skutkach
karmienia naturalnego nic nie wiadomo, bo
prawdopodobnie… nie istnieją.

L

ISTA POKARMÓW
ZAKAZANYCH

Przez tysiąclecia mitów na temat karmienia
piersią narosło tak wiele, że czasami trudno się z nich otrząsnąć i podejść zdroworozsądkowo do tego jakże ważnego procesu.
Największe wątpliwości budziła chyba dieta
matek karmiących, którym od wieków zakazywano jadać różnych rzeczy. Na czarnej
liście znajdowały się a to warzywa wzdymające, a to owoce uczulające, a to mięso
smażone, a to zupy zabielane, a to pokarmy
mleczne… Co matka, to milion zaleceń od
wszystkich wokół na temat tego, co może,
a czego nie może jeść, to też tysiące dobrych (choć niekoniecznie prawdziwych)
rad, setki zakazów i ograniczeń…
Tymczasem ostatnie zalecenia lekarzy,
położonych, dietetyków, doradców laktacyjnych, a przede wszystkim wyniki badań
naukowych mówią jasno: dieta matki karmiącej nie istnieje. Każda kobieta, która
karmi swoje dziecko, powinna jeść zdrowo
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i zgodnie ze swoimi upodobaniami. Nie
musi katować się lekkostrawną dietą, choć
powinna stosować zasady zdrowego żywienia. Rzecz oczywista – alkohol i papierosy są
zakazane, a leki dozwolone tylko po konsultacji z lekarzem. Inne ograniczenia można
wprowadzać już indywidualnie, obserwując
swoje dziecko – mimo że potrawy ciężkostrawne, alergeny czy zawierające laktozę
nie powinny mieć negatywnego wpływu
na samopoczucie dziecka, w bardzo rzadkich przypadkach mogą powodować jakieś
skutki uboczne. Powodem do odstawienia
jakiejś grupy produktów z diety matki powinny być jednak konkretne dolegliwości
oraz konsultacja ze specjalistą, a nie domniemanie szkodliwości.

S

ZKODLIWE ZABOBONY

Podobnie jak w przypadku diety, także
i inne aspekty laktacji są kontrowersyjne
i przysparzają wielu niepotrzebnych problemów młodym matkom, które – pozbawione odpowiedniego wsparcia w karmieniu – często porzucają tę ścieżkę na
rzecz sztucznej mieszanki. Oczywista rzecz:
babcie wiedzą lepiej. Często wiedza z ich
lat laktacyjnych jest w świetle dzisiejszych
badań naukowych kosmiczna – podawanie niegdyś popularnych papek w drugim
miesiącu życia czy pogląd, że dziecko musi
przespać całą noc, to jedne z najszkodliwszych podszeptów. Do tego dochodzą konwenanse – przecież nie wypada karmić przy
obcych, a co dopiero w miejscu publicznym
(tymczasem karmić warto zawsze i wszędzie na życzenie malucha, bez względu na
okoliczności zewnętrzne).
Pokutuje też pogląd, że dziecko musi
mieć smoczek, bo inaczej będzie cały czas
wrzeszczeć (smoczek skutecznie zakłóca
proces laktacji, szczególnie w pierwszych
tygodniach). Inny mit – laktator to wynalazek szatana i „kto to widział, żeby w taki
sposób karmić dziecko” (tymczasem jest to
świetna alternatywa dla matek pracujących
czy dzieci mających problemy ze ssaniem).
Poza tym zawsze obecny podział na te lepsze i gorsze matki oraz umacnianie tego
stereotypu w społeczeństwie nie pomaga
w skutecznym procesie karmienia. Stres to
jeden z największych wrogów matek karmiących i dlatego tak ważne jest, by w tym
wstępnym okresie mlecznej ścieżki dać
matkom po prostu… święty spokój.

N

A PROBLEMY Z LAKTACJĄ:
WSPARCIE!

Najlepszym antidotum na problemy laktacyjne jest wsparcie najbliższych. Co ważne,
dzisiaj ojcowie aktywnie uczestniczą również w opiece nad noworodkami i często
przyczyniają się do lepszego samopoczucia
matek, a co za tym idzie – do efektywniejszej produkcji mleka. Ich wsparcie podczas procesu „rozkręcania” się laktacji jest
bardzo ważne. Istotny jest również wspomniany laktator, który może na początku
pomóc – jeśli z jakichś przyczyn dziecko
nie ssie odpowiednio lub jest oddzielone
od matki, wówczas jest to świetne narzędzie do stymulacji procesu karmienia
i jego rozwoju.
Dobrym rozwiązaniem jest także skorzystanie z usług doradcy laktacyjnego. Ten
wydawałoby się dziwny zawód gromadzi
zazwyczaj kobiety, które pomagają zainicjować proces laktacji oraz koncentrują się
na indywidualnych problemach konkretnej
matki z dzieckiem. Skorzystanie z takiej porady jest coraz częściej naturalne; zdarza
się, że tuż po porodzie doradca laktacyjny
odwiedza w szpitalu młode mamy i wspiera
je w rozwinięciu procesu laktacji. Wsparcia
może udzielić też położna – w szpitalu lub
podczas wizyty w domu. Najważniejsza
jest jednak przestrzeń – kobieta i dziecko
powinny znajdować się w sprzyjającym
otoczeniu, skupieni wzajemnie na sobie,
bez zbędnej publiki, zwłaszcza w pierwszych wspólnych dniach. Jeśli tylko istnieje
możliwość nieograniczonego bycia razem,
to proces musi skończyć się powodzeniem.
A jeśli się nie uda – to też nie koniec świata.
Kobiety wspomagające karmienie sztucznym mlekiem nie są gorszymi matkami,
tak samo kochają swoje dzieci i o nie dbają, mają też prawo do własnej decyzji przy
karmieniu piersią. Nieważne, czy to okoliczności zmusiły je do rezygnacji z „kp”, czy
była to ich przemyślana decyzja – matkami
są tak samo świetnymi jak te karmiące piersią. Nikt też nie ma prawa do oceniania ich
decyzji, a to właśnie zdanie innych często
jest największą bolączką młodych mam i…
przeszkodą w inicjacji karmienia noworodka własnym mlekiem.
Ewelina Wolna-Olczak

Rys. Freepik

ne i posiada tak wielkie spektrum dobrego
działania, że jeszcze w pełni nie jest ono poznane. Co ciekawe, ma ono zdolność do samoistnej zmiany swoich właściwości zgodnie
z potrzebami dziecka – np. wraz z jego wzrostem zmienia się jego skład, dzięki czemu
dziecku dostarczane są składniki odżywcze
potrzebne na danym etapie rozwoju.
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MaxiClean - Firma przyjazna dzieciom
Letnie półkolonie

Razem będziemy smakować lata i czerpać garściami jego uroki.
UWAGA: Ostatnie wolne miejsca na sierpniowy turnus.

Strefa Dobrego Czasu

Regularne zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci już od 12 miesiąca życia.

Akademia Dzikich Dzieci

Nowy projekt partnerski promujący naturalną
edukację dzieci, poza murami i poza schematami.
Pierwsze zajecia juz 11 lipca.

Doświadczeni
opiekunowie z pasją
na czele z Moniką Krasowską

Zapisy na zajęcia i dodatkowe
informacje: 0483 207 253

Życzymy Wam udanego wypoczynku podczas wakacji,
a my w tym czasie przygotowujemy się na
ZŁOTĄ JESIEŃ w MaxiClean.
W MaxiClean dbamy o to, co ważne, dlatego już we wrześniu nowe programy dla
KOBIET, w których zatroszczymy się nie tylko o Wasze ciała, ale także i ducha.

Przed nami wyjątkowe
wycieczki i przygody,
a to dopiero początek niespodzianek,
które dla Was przygotowaliśmy na jesień.

Zadzwoń już dziś i sprawdź, dlaczego warto zmienić
biuro na MaxiClean.

0485 031 370
Wejdź na nasz fanpage na facebooku i zobacz jak działamy.
www.facebook.com/MaxiClean.be/

KREMY – KILKAKROTNIE I Z FILTREM

Co roku w okresie letnim dermatolodzy
starają się przypomnieć o szkodliwym
działaniu słońca na naszą skórę. Dlatego tak ważne jest stosowanie kremów
z filtrem ochronnym, tzw. SPF. Współczynnik ten określa, jak długo możemy
pozostać bezpiecznie na słońcu. Jeśli
bez kremu twoja skóra wystawiona na
działanie słońca zaczyna cię piec po 10
minutach, to użycie kremu z filtrem
SPF 30 wydłuży ten czas do 300 minut
(10 min x SPF 30 = 300 min). Najbezpieczniej jest dobrać poziom ochrony do odcienia skóry: im jaśniejsza karnacja, tym
większy ﬁltr.
Właściwie dobrany krem to podstawa
ochrony. Jednak aby krem działał odpowiednio, nie wystarczy nałożyć go na
skórę jeden raz w ciągu dnia! Prawidłowo, krem powinien zostać wmasowany
na 30 minut przed wyjściem na słońce,
dzięki czemu będzie miał czas, aby wniknąć w głąb skóry. Smarowanie należy powtarzać kilkakrotnie w ciągu dnia, a już
szczególnie po wyjściu z wody lub jeśli
się spocimy. Smarując, nie należy zapominać o takich fragmentach ciała, jak
uszy, kark i skronie.

KREMY A OCHRONA ŚRODOWISKA

Niestety stosowanie kremów z chemicznymi ﬁltrami UV szkodzi organizmom żyjącym w morzach i oceanach. Substancje
zawarte w kremach przyczyniają się do
obumierania raf koralowych. W styczniu
bieżącego roku Hawaje, jako pierwszy
stan USA, wprowadziły zakaz używania
kremów do opalania szkodzących rafom
koralowym. Taki sam zakaz obowiązuje
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także na Wyspach Dziewiczych, Arubie,
Palau i w kilku rezerwatach w Meksyku. Do
głównych winowajców należą substancje
oksybenzon, oc�noksat i oktokrylen, które
zaburzają funkcje hormonalne u parzydełkowców tworzących rafy. Badania wykazały, że do zaburzeń dochodzi już przy bardzo
małym stężeniu substancji – wynoszącym
jedną kroplę na 6,5 basenów olimpijskich
wody! Substancje te wpływają także negatywnie na pozostałe organizmy żyjące
w wodach albo je uszkadzając, albo ograniczając możliwości rozrodcze.
Firmy zaczynają więc produkować kremy
z ﬁltrami nieszkodzące organizmom wodnym (np. Anthyllis). Chcąc ochronić się
przed promieniowaniem, możemy używać
także naturalnych olejków z pestek malin,
nasion marchwi czy popularnego ostatnio
olejku buri�.

CZEGO UNIKAĆ?

Warto zwrócić uwagę na to, co jemy lub
pijemy przed wyjściem na słońce. Szczególnie należy unikać alkoholu, ale także
witamin A i C oraz kwasów owocowych.
Jeśli co do słuszności niespożywania alkoholu wszyscy są zgodni, o tyle mało
kto zwraca uwagę na witaminy i cytrusy.
Tymczasem substancje te, wystawione
na działanie promieni słonecznych, mogą
prowadzić do wystąpienia nieestetycznych
przebarwień na skórze, a nawet do poparzeń. Warto także przeczytać ulotki leków
przyjmowanych długookresowo, gdyż
niektóre wykluczają intensywne przebywanie na słońcu. W połączeniu z promieniami mogą zachodzić reakcje określane
jako fotonadwrażliwość. Nie zaleca się
również opalania po stosowaniu zwykłych

środków przeciwbólowych, leków nasercowych i obniżających poziom cukrzycy.
Wychodząc na słońce, najlepiej zrezygnować z makijażu i kosmetyków kolorowych,
które nie dość, że rozpłyną się od gorąca,
to jeszcze zatkają pory, a nawet mogą doprowadzić do uczulenia lub wysypki.

CO NOSIĆ?

Dla równowagi, jeśli zrezygnujemy z makijażu, twarz warto przysłonić okularami,
a na głowę założyć modny kapelusz. Warto zainwestować w jedną porządną parę
okularów kupioną w salonie optycznym
– wtedy mamy pewność, że takie okulary
posiadają filtry UV. Promienie słoneczne
wpadające do oka przez zwykłe okulary
mogą spowodować zapalenia spojówek
i uszkodzenia rogówki, przyczynić się do
degeneracji plamki żółtej i doprowadzić
do zaćmy. Kiedyś kapelusze nosiły damy
na wyjątkowe okazje; obecnie jest to
bardzo modny (ale przede wszystkim
chroniący przed słońcem!) dodatek do
stroju plażowego.

PIJ, PIJ, PIJ…

Podstawą podczas przebywania na słońcu
jest ciągłe uzupełnianie płynów. Zdecydowanie najlepsza jest do tego zwykła woda
mineralna, a jeśli uzupełnimy ją o elektrolity, to już żadne słońce nie będzie
nam straszne. Woda powinna być chłodna, ale nie lodowata. Warto skorzystać
z torby termicznej do jej przechowywania
lub ze zwykłego termosu. Można także
pić kompoty lub herbatki, należy jednak
zwrócić uwagę na zioła. Nie wszystkie są
wskazane podczas przebywania na słońcu, np. dziurawiec może spowodować
przebarwienia na skórze.

UVA – to promieniowanie, które dociera do nas przez cały
rok, niezależnie od pogody, i jest bardzo silne, gdyż przechodzi przez chmury, ale i nasze ubrania; to właśnie ono
odpowiada za starzenie się skóry.

UVB – to promieniowanie odpowiedzialne za opalanie, ale

i za poparzenia skóry; jest częściowo zatrzymywane przez warstwę ozonową, nie przechodzi za to przez chmury ani szkło.

UVC – to promieniowanie nie dociera do Ziemi, bo długość
jego fali jest zbyt krótka.

ROZSĄDEK

Zaopatrzeni już we wszystkie rady wychodzimy na słońce, ale jednak STOP! Jeśli chcemy zdrowo się opalać, to również powinniśmy
to robić w odpowiednich godzinach. Specjaliści odradzają najgorętszą porę pomiędzy 11.00 a 15.00, a nawet 16.00. Zostają nam
więc godziny poranne lub popołudniowe. Jeśli jednak rozsądnie
przygotujemy się na kąpiele słoneczne i nie przesadzimy z czasem
ekspozycji, nawet ostre południowe słońce nie powinno nam zaszkodzić. W trakcie opalania warto robić przerwy na spacer czy na
chwilę kąpieli. Pamiętajmy, że długotrwałe przebywanie na słońcu
przyczynia się do powstawania nowotworów, przyspiesza starzenie
skóry i powoduje powstawanie zaskórników.

A PO OPALANIU…

O skórę trzeba także zadbać po powrocie do domu, bo po opalaniu
jest ona zdecydowanie przesuszona. Podstawą będzie kąpiel i balsam nawilżający lub mleczko o lekkiej konsystencji, które szybko
się wchłoną, a przy tym nie wywołają podrażnień. Kosmetyki po
opalaniu powinny zawierać w swoim składzie substancje odpowiadające za łagodzenie podrażnień, chłodzenie oraz nawilżanie. Jeżeli
to możliwe, preparaty te powinno się nakładać kilka razy dziennie.
W ten sposób opalenizna utrwali się, a skóra szybciej zregeneruje.
Po paru dniach warto również wykonać delikatny peeling, aby złuszczyć suchy naskórek. Jeśli jednak skóra jest zbyt podrażniona, zabieg
ten trzeba przesunąć w czasie. Osoby o delikatnej skórze, skłonnej
do przebarwień, powinny sprawdzać, czy po opalaniu nie pojawiły
się nowe zmiany na skórze w formie pieprzyków lub plamek.
Wiele osób twierdzi, że ich ciało jest napędzane przez baterie słoneczne. I w dużej mierze to chyba prawda, bo patrząc chociażby na mieszkańców krajów skandynawskich i tych znad Morza Śródziemnego, od
razu widzimy różnicę w zachowaniu i temperamencie. Również nam,
czy mieszkamy w Polsce, czy w Belgii, doskwiera długa zima i deszczowe pory, a cieszymy się na pierwsze słoneczne dni. Bo słońce to
witamina D, która nie tylko poprawia nastrój, ale także jest niezbędna
do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Przebywanie
na słońcu pomaga łagodzić ból mięśni i dlatego jest zalecane osobom
starszym, ze schorzeniami. Oczywiście z zachowaniem ostrożności!
Opalanie to dla wielu osób sposób na odpoczynek i spędzenie miło
czasu po tygodniu pracy. Jednak warto pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpiecznego opalania, dzięki którym nie odczujemy na
swojej skórze przykrych skutków ubocznych kąpieli słonecznych.
Agnieszka Strzałka
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Ubezpieczenie podróżne
Mutas CM jest ubezpieczeniem podróżnym. Dzięki opłacie składek
będziesz automatycznie ubezpieczony w czasie wakacji za granicą.
Centrala alarmowa Mutas o każdej porze dnia i nocy udzieli ci informacji, rady i pomocy. W razie potrzeby Mutas zorganizuje nawet
przewóz do Belgii.

JAKIE KOSZTY ZOSTANĄ MI ZWRÓCONE?

Jeśli podczas wakacji zachorujesz lub będziesz mieć wypadek,
przysługuje ci zwrot większej części kosztów medycznych poniesionych za granicą, w tym również dodatkowych kosztów poniesionych w związku z przejazdami, pobytem i komunikacją.
Ubezpieczenie podróżne Chrześcijańskiego Funduszu Zdrowia
(CM) jest ważne:
• w przypadku pilnej opieki medycznej, której nie możesz odłożyć
do czasu powrotu do Belgii,
• w ciągu trzech miesięcy, licząc od pierwszego dnia udzielenia pomocy za granicą.
Uwaga: CM-ubezpieczenie podróżne nie ma zastosowania, jeśli jedziesz za granicę w celu odbycia tam leczenia.

W JAKICH KRAJACH JEST WAŻNE CM-UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE?

CM-ubezpieczenie podróżne jest ważne:
• we wszystkich krajach dla członków CM poniżej 25. roku życia,
mających prawo do zasiłku rodzinnego,
• w krajach regionu śródziemnomorskiego oraz Europy Zachodniej
i Centralnej (w tym regiony najbardziej oddalone, pod ﬂagą państwa UE) dla wszystkich innych członków CM.

CO MUSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ NA WAKACJE?

Numer telefonu 0032 2 272 09 00 Mutas (we wszystkich krajach).
• Jeśli jedziesz na wakacje do kraju UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii lub Australii, zawsze zabieraj ze
sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Także na niej
jest podany numer telefonu centrali alarmowej.
• Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz zamówić
przez www.cm.be/reisbijstand lub w biurze CM.
• W przypadku wyjazdu na wakacje do Albanii, Algierii, Bośni i Hercegowiny, na Kubę, do Ekwadoru, Iranu, Maroka, Czarnogóry,
Rosji, Serbii, Tunezji, Turcji i na Białoruś, są wymagane dodatkowe dokumenty. Skontaktuj się w tym celu z biurem CM.

COVID19

Pomoc w zakresie ubezpieczenia podróżnego CM nie obowiązuje
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w krajach lub regionach, które otrzymały negatywne rekomendacje
Federalnej Służby Publicznej Spraw Zagranicznych.
Osoby przewlekle chore, które nie mogą wrócić do Belgii zgodnie z
planem z powodu regulacji związanych z pandemią koronawirusa,
proszone są o kontakt z centrum ratunkowym Mutas, w następujących sytuacjach:
• zalecanej kontynuacji dializy lub tlenoterapii;
• zaplanowanego przed wyjazdem z Belgii zabiegu medycznego lub
chemioterapii;
• zapotrzebowania na leki, które nie są dostępne za granicą.
Należy powiadomić Mutas także w przypadku hospitalizacji. Trzeba
to zrobić najlepiej w ciągu 48 od przyjęcia do szpitala.
Jeśli musisz pozostać za granicą przez okres dłuższy niż trzy miesiące z powodu regulacji związanych z koronawirusem, możesz nadal liczyć na ubezpieczenie CM.

POLSKI KONSULTANT

Jeśli potrzebujesz więcej informacji
nt. ubezpieczenia zdrowotnego w
CM, skontaktuj się z konsultantem:
0473 52 05 55, Polska.smb@cm.be.

Zatrudniamy również pracowników bez godzin!
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Czekaj tatka latka
 Znam takich, którzy na czekaniu zęby zjedli, a sztukę „poczekalnianą”

 Stagnacja, bierność prowadzą nas w konsekwencji do poczucia bycia wciąż

opanowali do mistrzostwa. Takich, którzy całe swoje życie na coś czekają,
zwykle z miernym skutkiem, ale za to są posiadaczami obiecujących,
nigdy niezrealizowanych marzeń. To trochę tak, jakby żyli w smutnej,
szarej i nudnej poczekalni, siedząc w kątku i przyglądając się, kiedy
zostanie wywołane ich nazwisko. Gorzej, jeśli nikt się o nich nie upomni.
I co wtedy? Nic, a w zasadzie to może i dla niektórych lepiej. I tak
czekają dalej, stawiając sobie wciąż i wciąż kolejne warunki niezbędne
do podjęcia działania. „Będę zwiedzać świat, ale najpierw muszę się
nauczyć angielskiego” – i się nie uczy. „Kocham gotować i marzy mi się
prowadzenie przytulnej knajpki” – i nie otwiera, nie myśli o tym, jak
można by się za to zabrać. W ten oto sposób nasze plany, marzenia,
ambitne i mniej ambitne projekty mieszkają sobie, odłożone na później,
a często na wielkie nigdy, w poczekalni życia. A czas nieodwracalnie
przecieka nam przez palce. Im jesteśmy starsi, tym szybciej.

niespełnionym i z tego powodu nieszczęśliwym, a na mrzonkach i marzeniach
może nam minąć całe życie. Co więcej, im dłużej siedzimy i czekamy, tym
trudniej jest nam się ruszyć. Bo stan umysłu jest już jakby inny. Motywacja
także, bo energię, którą moglibyśmy spożytkować na coś produktywnego,
zmarnotrawiliśmy na czekanie. I tak sobie zastygamy gdzieś na przystanku
życia, funkcjonując z dnia na dzień. Życie jakoś przeleci i... no właśnie. Przeleci
i nie wróci. Niepodejmowanie działań, funkcjonowanie oparte na snuciu
planów, aby potem ich nie zrealizować, jest formą biernego radzenia sobie
z wysiłkiem, którego przecież wcale nie chcemy podjąć, jest też świetną
obroną przed ryzykiem i ewentualną porażką. Ale czy można w życiu coś
osiągnąć, nie ryzykując choćby minimalnie?

 Co do jednego możemy być zgodni, a mianowicie, że czasu nigdy nie
będziemy mieć w nadmiarze i że nie można go zatrzymać ani cofnąć. Nie
doceniamy jego upływu, a kiedy jeszcze jesteśmy młodzi, to pojęcie czasu
w ogóle nie istnieje, co w młodości jest akurat fantastyczne. Bardzo długo
mamy w życiu poczucie, że jeszcze wszystko przed nami, że się dopiero
wydarzy. Do czasu. Bo któregoś pięknego dnia przychodzi moment, kiedy
orientujemy się, że więcej już jednak za nami niż przed nami. A my dalej
czekamy. Tylko do kiedy? Do którego momentu? Do jakiego zdarzenia?

 Warto się zastanowić nad tym, co jest źródłem tej biernej, wyczekującej
postawy życiowej i czy przypadkiem nie zwalnia nas ona całkowicie
z przymusu zrobienia w danej sprawie czegokolwiek, a potem z wzięcia
na siebie odpowiedzialności z tytułu podjętych działań. Bo skoro czekamy
na lepsze czasy albo na sprzyjające okoliczności, albo na... – w zasadzie
możemy tu wstawić każdy argument – to nie musimy nic robić. Możemy
spokojnie czuć się zwolnieni. I już. I tyle. Wystarczy mamić się nadzieją, że
ktoś, że coś, że kiedyś odmieni się nasz los albo że nadejdzie ten mityczny
święty spokój, a wtedy ruszymy z kopyta, aż się kurz podniesie. I często na
pobożnych życzeniach się kończy, bo święty spokój albo ta odpowiednia
chwila nie nadchodzą, a my dalej żyjemy mrzonkami. Tylko że taka postawa
niesłychanie demobilizuje i skłania nas do biernego poddawania się życiu,
do rezygnacji z aktywnego kształtowania naszej rzeczywistości. I jakkolwiek
by na to spojrzeć, jest to jednak mocno zubażające.

 Żyjemy sobie zatem w zawieszeniu, w jakimś międzyczasie i bez widocznego na horyzoncie portu, do którego żeglujemy. W marazmie, który
prawdopodobnie dla niektórych stanowi formę obrony przed szybkim i hałaśliwym światem, w którym często są nam stawiane wysokie
wymagania. Tylko że życie jest podarunkiem danym nam na jakiś czas
(wcale przecież niespecjalnie długi). Fantastyczną sprawą jest po pierwsze być tego świadomym, a po drugie umieć się w życiu zrealizować.

 Warto pamiętać, że ze zwlekaniem ze wszystkim, czy też z prokrastynacją,
jak nazywamy niekończące się odwlekanie różnych działań, jest nam
z wiekiem coraz bardziej po drodze. A zdaje się też, że czekanie niektórzy
z nas tak bardzo mają we krwi, że ujawnia się ono nawet w codziennych
drobiazgach. Na przykład wtedy, kiedy kupujemy piękną sukienkę, po
czym wkładamy ją do szafy, aby czekała na odpowiednią okazję, na ten
wyjątkowy czas, kiedy będzie można się w nią ubrać i ładnie wyglądać. Ta
chwila zdarzy się albo raz w życiu, albo w ogóle nie nadejdzie, i co wtedy?
Sukienka może poczekać, życie jednak na nas nie poczeka.

 Może

warto byłoby zatem przestać stawiać sobie tyle warunków? Że
zrobię to czy tamto, kiedy schudnę albo gdy uzbieram taką czy inną ilość
pieniędzy; że zacznę podróżować, kiedy kogoś poznam, bo jak to, miałabym
podróżować sama? …A może poznasz kogoś w podróży? Najpierw jednak
musisz w nią wyruszyć. Zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przez
wszystkie „jeśli” albo „kiedy to czy tamto” tracimy chwilę bieżącą, tracimy tu
i teraz. Wyjście z tej smutnej życiowej poczekalni jest warte zachodu i każdy,
kto z niej wyszedł, doskonale o tym wie. Trzeba się zmierzyć z nieustającą
niegotowością, bo ona paraliżuje. A przecież niemądre jest egzystowanie,
jeśli ciągle nie jesteśmy gotowi na prawdziwe życie. Nie wiemy, co jest po
tamtej stronie lustra, w takim razie mądrze jest traktować życie jako jedno
jedyne, które mamy, a nie jako próbę generalną przed występem finałowym.

 Czasem myślę, że człowiek to jednak skomplikowana istota, która często ma
za nic rzeczywistość i ciągle sądzi, że gdzieś za górami, za lasami są właśnie
te ważne rzeczy i że jeśli jeszcze trochę poczeka, to ten lepszy, odpowiedni
moment na przeżycie życia przyjdzie. Otóż nie, on sam z siebie nie przyjdzie.
Trzeba ze wszystkich sił i na miarę swoich możliwości próbować żyć świadomie
i z jakimś planem. Niechby kulawym, ale jednak. Przecież plany można w trakcie
ich realizacji zmieniać i dostosowywać. I to też jest piękne. Trzeba jednak wyjść
z poczekalni i zacząć żyć świadomie. Bo jeśli uciekamy od tego, co się z nami
teraz dzieje, jeśli nie wiemy, czego chcemy, a czego nie chcemy, co nas boli, a co
nas cieszy, to wtedy nie my popychamy życie, lecz życie popycha nas.
Aleksandra Szewczyk
psycholog
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PRAWO

Wiele regionów Polski – szczególnie województwa śląskie, małopolskie i opolskie – boryka się z zanieczyszczeniem powietrza przekraczającym normy krajowe i unijne. Na przestrzeni kilku ostatnich
lat głośne stały się procesy wytaczane przez artystów przeciwko
Skarbowi Państwa o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych w postaci prawa do oddychania czystym powietrzem. Niektóre z tych spraw nie są jeszcze prawomocnie zakończone, a żadna
z nich jak dotąd nie traﬁła na wokandę Sądu Najwyższego.
Po raz pierwszy Sąd Najwyższy zajął się tego typu sprawą stosunkowo niedawno, w reakcji na zapytanie prawne Sądu Okręgowego
w Gliwicach, który jako sąd II instancji rozpatrywał sprawę Oliwera
Palarza, działacza organizacji antysmogowej z Rybnika. Domaga się
on od Skarbu Państwa, tj. Ministerstwa Klimatu i Aktywów Państwowych, 50 tys. zł zadośćuczynienia za naruszenie swoich dóbr osobistych przez notoryczne przekraczanie normy jakości powietrza w tym
mieście. Pan Palarz wskazywał na takie niedogodności jak brak możliwości przewietrzenia swojego domu w okresie jesienno-zimowym,
gdyż gdy otwiera okno, do domu wdziera się smród. Musi zatykać
klatki wentylacyjne oraz uszczelniać drzwi wejściowe w stosunkowo
nowym budynku. Korzysta z oczyszczacza powietrza, który non stop
pracuje, co generuje koszty. Nie może uprawiać sportu, mimo że
jest osobą aktywną ﬁzycznie. W okresie ferii zimowych nie było ani
jednego dnia, w którym normy pyłu PN10 nie byłyby przekroczone.
Oznacza to, że w tym czasie nie mógł wyjść z dziećmi na spacer.
Sąd Rejonowy powództwo oddalił, uznając, że prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym, a w konsekwencji nie
można mówić o jego naruszeniu, a tym bardziej o zadośćuczynieniu.
Oliwer Palarz zaskarżył wyrok apelacją i wówczas wsparł go Rzecznik
Praw Obywatelskich. RPO podzielił stanowisko powoda, wskazując
dodatkowo na to, że pozbawienie możliwości oddychania czystym powietrzem to naruszenie prawa do korzystania ze środowiska. W ocenie
RPO powód przekonująco dowiódł, że stan powietrza uważa za godzący w jego prawa. Działa przecież aktywnie na rzecz zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza w mieście. Konstytucja odwołuje się do
środowiska. Sam fakt, że ochrona środowiska uczyniona została jedną
z podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej (art. 5 Konstytucji), dobitnie
pokazuje, jak duże znaczenie przyznał jej ustrojodawca. Ochrona śro-

dowiska jest także jedną z możliwych podstaw ograniczania wolności
i praw człowieka (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Konstytucja nakłada na
władze publiczne obowiązki o charakterze programowym, tj. prowadzenie polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom oraz ogólny obowiązek ochrony środowiska (art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji). Zły stan środowiska – sprzeczny
z art. 13 dyrektywy CAFE – dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy – jest źródłem naruszenia dóbr
osobistych powoda. Z dyrektywy wynika jednoznacznie obowiązek
państw członkowskich doprowadzenia do odpowiedniej jakości
powietrza. Dyrektywa nie obliguje do podjęcia konkretnych działań.
Określa cel, jaki ma zostać osiągnięty, i w takim zakresie wiąże państwa członkowskie. Uchybienie temu obowiązkowi jest oczywiste.
Sąd Okręgowy w Gliwicach powziął wątpliwość co do kwaliﬁkacji
prawnej roszczenia pana Palarza i skierował zapytanie do Sądu
Najwyższego o treści: „Czy prawo do życia w czystym środowisku,
umożliwiające oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości określone w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa w miejscach, w których dana osoba przebywa przez dłuższy czas, w szczególności w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste podlegające ochronie na podstawie
art. 23 w zw. z art. 24 i art. 448 Kodeksu cywilnego?”.
Sąd Najwyższy w uchwale podjętej 28 maja br. (sygn. akt III CZP 27/20)
stwierdził, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest
dobrem osobistym, jednak skutki zanieczyszczenia środowiska
można zwalczać, powołując się na takie dobra, jak prawo do zdrowia, wolności czy prywatności. Nieskażone ponad normy powietrze
jest instrumentem, który służy ochronie takich dóbr osobistych, jak
zdrowie, a w dalszej perspektywie wolność i prywatność, gdyż życie
w skażonym środowisku może w te dobra osobiste godzić.
Oznacza to, że osoba występująca z powództwem, w tym wypadku odszkodowawczym, będzie musiała wykazać konkretną szkodę,
jaką poniosła w związku z zanieczyszczeniem powietrza, i osobę
odpowiedzialną za zaistniałą szkodę, która jest następstwem jej
bezprawnego działania lub zaniechania. Jeżeli chodzi o podmiot
odpowiedzialny, nie zawsze będzie musiał to być Skarb Państwa.
Do ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza może doprowadzić przedsiębiorstwo produkcyjne (emisje z fabryki) czy nawet
sąsiad spalający śmieci typu plas�k. Do szkód smogowych może
także dojść poprzez zaniechanie wykonywania swoich obowiązków
przez służby do tego powołane – czyli straże gminne i miejskie,
urzędników w ramach wydanych upoważnień.
Sprawa działacza organizacji antysmogowej jest kontynuowana
przed Sądem Okręgowym w Rybniku.
Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny
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Na podstawie:
- uchwała SN z 28 maja 2021 (sygn. akt III CZP 27/20),
- www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-sn-odpowie-czy-prawo-do-czystego-powietrza-to-dobro-osobiste
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NASZE SZKOŁY

W Roku Stanisława Lema zapoznajemy się dokładniej z twórczością tego
wybitnego pisarza. Opowiadanie „Jak ocalał świat” przewrotnie wyjaśnia,
dlaczego nieodwracalnie zniknęły z ziemi m.in. pćmy i murkwie. Czym były
te stworzenia? Oto jak je sobie wyobrażają uczniowie kl. 7 b naszej szkoły!

PĆMY

Pćma to bardzo małe stworzenie, które żyło
pod wodą. Było ono zielone, brązowe, czerwone i czarne. Miało czerwone oczy, zielony odwłok i płetwy, duże żuwaczki i długie
wąsy, które służyły za anteny, gdyż pćmy
były podwodnymi stworzeniami mechanicznymi, które wykorzystywano jako urządzenia
szpiegowskie. – Igor Draczka
Pćma (liczba pojedyncza, rodzaj żeński) –
owad dzienny z Afryki Północnej. Opis: długa szyja, cztery nóżki, mały dziób i dwie pary
żółtych skrzydeł. – Adrian Toczyski

Pćmy to owady, które przylatywały w dzień.
Były bardzo duże i denerwowały wszystkich
ludzi swoim odgłosem. Można je było znaleźć na wsi. Jednak ich plusem był ich przepiękny kolor tęczy. To były bardzo rzadkie
okazy! – Julia Niemyjska

Pćmy mieszkały w dużym zamku, w piwnicy. Były podobne do dużych robali. Król je
przechowywał w piwnicy, żeby jadły złych
ludzi. Ale była jedna osoba, która wiedziała, jak je zabić. Trzeba było do tego znać
magię. – Julia Surmacz
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Pćmy pojawiały się w nocy, gdy się ściemniło. Wyglądały jak motyle, tylko że były
niebiesko-czerwone i uaktywniały się nocą.
Służyły do oczyszczania powietrza. W swoim
ciele miały małe ﬁltry, przez które wdychały
brudne powietrze, a gdy je wydychały, było
czyściutkie. – Barbara Marciniak

Murkwie? Tak, to one! To smaczne, słodkie
i soczyste owoce. Były magiczne nie tylko ze
względu na swój smak, ale również na ich
spożycie. Przed ich konsumpcją… mniam!...
trzeba było je lekko przygnieść, a potem
zjeść, wydając różne dźwięki. Bo jeżeli byłaby
cisza, to one by wybuchły… bum!... To dlatego ich posiadaczami byli władcy i miliarderzy,
którzy mogli sobie pozwolić na taki ekskluzywny i drogi owoc! – Konrad Wyszyński
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Murkwie wyglądały jak małe czerwone
mrówki. Mieszkały w lesie, najczęściej w wilgotnym miejscu. Służyły one do badania
ziemi, aby sprawdzić, czy pod wodą zostały
ukryte skarby. – Zoﬁa Tekień

Dawno, dawno temu
w krainie zwanej Kokofryka żyły pewne istoty niewyobrażalnie popularne
i pomocne. Wszyscy mieszkańcy mieli takie zwierzę.
Najczęściej ludzie potrzebowali ich podczas wojen
i konﬂiktów. Te stworzenia
nazywano murkwiami. Były
one podobne do małych kaczek, ale odróżniała je mała czuprynka na głowie i końcówki piór lśniące delikatnym różem. Były one
bardzo mądre i w niewyjaśniony sposób rozumiały ludzką mowę. Ich najbardziej przydatną cechą była umiejętność wtapiania się
w otoczenie, podoba do tej, którą ma kameleon. Dlatego podczas wojny murkwie były
bardzo potrzebne, aby rozdzielone rodziny
mogły sobie z ich pomocą przekazywać listy.
Rzadko można je było znaleźć w naturze, bo
wszyscy je trzymali w domach. Były oswojone i traktowane jak zwierzęta domowe (tak
jak dzisiaj pieski lub kotki). – Patrycja Purta

Murkwie były słodko-kwaśnym warzywem,
w środku czerwono-pomarańczowym. Stosowano je do wszelkich sosów, zup i potraw.
Wyglądały jak ziemniaki. Hodowano je przy
jeziorach słodkowodnych. Wielu artystów
stosowało te warzywa do swoich dzieł, ponieważ można z nich było zrobić bardzo ładny i świecący barwnik. – Kacper Paul

Szkoła Polska im. Jana Pawła II
przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej
Facebook: Szkoła PMK Bruksela
h�ps://pmk.orpeg.pl/
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Jednym z najsilniejszych wspomnień z mojego dzieciństwa jest głos czytających mi
rodziców. Mimo że byłam czwartą córką, nigdy nie pozwolili mi odczuć, że są zmęczeni
dziećmi, pracą, obowiązkami. Pamiętam półciemność w moim pokoju, zapaloną jedynie lampkę, ich głosy i moje dziecięce zdenerwowanie, kiedy nagle zanikały. „Mamo,
nie zasypiaj. Czytaj dalej!”. Chociaż przeczytałam w swoim dorosłym życiu wiele książek, wciąż doskonale pamiętam ulubioną bajkę mojego taty.
Od lat czytam swoim czterem synom. Od przebudzenia czekam na ten moment, gdy
w moim domu przygasną światła, a po godzinnym czytaniu usłyszę głos moich dzieci:
„Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej!”.

stanawiają odkryć kraj swoich marzeń – Panamę. Tylko jak tam dotrzeć? Którędy iść?
Kogo można w tej podróży spotkać?
Ciepła i przyjazna opowieść o tym, że sama
droga może być radością i czasem nieważne,
co się na jej końcu znajdzie. Istotne jest to,
czego można się podczas wędrówki nauczyć
i kogo poznać. A sam powrót do domu też
może być źródłem radości i nowych odkryć.

Zapraszam więc i Państwa do magicznego świata wspólnej lektury.
Anna Pliszki-Fila – mama Marka (13), Gerarda (10), Wiktora (8) i Oskara (4)
autorka bloga czyt-anka.pl

Czasami w czytelniczym życiu pojawiają się
serie uzależniające. Do takich niewątpliwie
należą opowieści o przygodach Erika Voglera. Co prawda książka doskonale nadaje się
do samodzielnej lektury młodzieży 10+, jednak postanowiliśmy wspólnie rozwikłać kolejną zagadkę razem z chłopakiem z Bremy.
Aby ukoić nerwy po
ostatnich dramatycznych wydarzeniach
(po szczegóły odsyłamy do powieści
„Detektyw Erik Vogler i zbrodnie białego króla”), Erik wraz
z babcią wyrusza do
włoskiego kurortu.
Luksusowy ośrodek,
oferujący całą gamę atrakcyjnych zabiegów,
ma zapewnić odpoczynek ciała i ducha. Już
na samym początku pojawia się jednak
dość spore „ale” – babcia na wspólny wyjazd zaprosiła nie tylko Erika. Chłopcu będzie towarzyszył znany mu – i nie do końca
lubiany – Albert Zimmer.
Nasz pedantyczny bohater postanawia nie
zrażać się licznymi przeciwnościami i skoro
świt wyrusza na poszukiwanie atrakcji. Uznaje, że dzień rozpocznie od kąpieli błotnych.
Będzie to atrakcja nie byle jaka – spotka tam
ekscentryczną staruszkę, która w jego obecności wypije swój ulubiony napój i… skona.
Teraz akcja nabierze tempa. Ciało w tajemniczych okolicznościach znika, a Erik przez
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wszystkich (na czele z babcią) zostaje uznany
za histeryka i fantastę. Całość jest z pewnością jedynie przywidzeniem rozstrojonego
nerwowo chłopca. Dość szybko jednak Albert Zimmer pojmuje, że historia Erika jest
jak najbardziej prawdziwa. A jej konsekwencje bardzo niebezpieczne.
Od książki ciężko się oderwać nawet na jeden dzień – tym razem nikt nie musiał prosić:
„Mamo, nie zasypiaj. Czytaj dalej!” – sama
w napięciu przerzucałam kolejne strony.

[Mis i Tygrysek] mieszkali w małym, przytulnym domku z kominem.
– Ale nam się dobrze powodzi – mawiał
Tygrysek – mamy przecież wszystko, czego
dusza zapragnie, i możemy się niczego nie
bać. A w dodatku jesteśmy bardzo silni.
Prawda, Misiu?
– Oczywiście – odpowiadał Miś – ja jestem
silny jak niedźwiedź, a ty jesteś silny jak
tygrys. To chyba wystarczy.
Lektura pozwalająca
na wspólne odkrywanie świata z najmłodszymi pociechami
(4+). Opowieść o parze przyjaciół – Misiu
i Tygrysku, którzy żyją
szczęśliwym życiem
osób zadowolonych
z tego, co mają. Pewnego dnia jednak po-

Ponieważ w czerwcu obchodzimy Dzień
Ojca, postanowiliśmy przypomnieć sobie
niektóre ze znanych nam już opowiadań
o ojcach i ich wspólnych przygodach i radościach z dziećmi.
Każdy tatuś może być
superbohaterem. Może, jak tata Maciusia
i Aji, wpaść na pomysł, by w 12-piętrowym bloku z zepsutą
windą zorganizować
akcję – pomoc staruszkom uwięzionym
w swoich mieszkaniach. I mimo braku
chęci współpracy ze strony innych mieszkańców może sam, choć chyba powinno
się dodać, że w asyście kilkuletniego syna
i 10-miesięcznej córki, zebrać zamówienia
mieszkańców bloku, a potem wyruszyć na
zakupy. I co by się działo, dzieci będą z nim
grać w jednej drużynie. Razem stawią czoła
wszelkim przeciwnościom.
A może rozbawi Was historia o maratończyku Wadzinowskim, który próbuje namówić
swoje córki na klasyczny trening biegacza?
Tylko że w lesie jest tyle innych ciekawych
rzeczy… A rozgrzewka to nie tylko jednostajne wykonywanie tych samych zestawów ruchów! Tylko spokój i miłość do córek mogą pomóc z uśmiechem znieść dość
sportowo frustrujący wspólny dzień.
Drodzy Ojcowie – pamiętajcie – każdy
z Was jest superbohaterem swoich dzieci!
Udanych wakacji, wspaniałych odkryć literackich i dobrej pogody życzą wszystkim
czytelnikom „Gazetki” Ania i jej chłopaki.
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grupa

WAKACJE

W BELGII

Wakacje w Belgii
www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

Leśna przygoda dla najmłodszych
Tym razem mamy niespodziankę dla wszystkich milusińskich.
Dzielimy się relacją z leśnej przygody, na którą Wakacje w Belgii
zaprosiły do wspólnej zabawy dzieci i rodziców.
Naszym celem było pokazanie, jak można bawić się w lesie,
używając prostych materiałów i tego, co znajdziemy wokół siebie
oraz, że zwykła wędrówka może okazać się świetną zabawą,
jeśli tylko wykażemy się odrobiną kreatywności, będziemy mieli
oczy, uszy i nos szeroko otwarte.
Poniżej znajdują się materiały edukacyjne, które można wykorzystać wybierając się z dzieckiem na wędrówkę. Niech służą
one do zainicjowania rozmowy o lesie i uważnej obserwacji
otoczenia.
Kochani rodzice! Bawcie się z dziećmi w leśnych odkrywców,
a przy okazji dobrej zabawy zaszczepicie w dzieciach szacunek
do przyrody.
Udostępniamy do pobrania mapę trasy w formacie pdf oraz gpx
do aplikacji Open Runner - wystarczy zeskanować QR kod.

mapa w formacie pdf
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mapa w formacie gpx

Trasa jest pętlą, która rozpoczyna się i kończy na parkingu przy
parku Tournay-Solvay (parking dworca stacji kolejowej Boitsfort), dalej prowadzi przez las - Forêt de Soignes. W lesie
wyznaczone są specjalne miejsca, gdzie można zorganizować
zabawy. Jeśli będziecie uważnymi obserwatorami, możecie
spotkać na swojej drodze wiele ciekawych zwierząt, które
zamieszkują Forêt de Soignes. Jednym z nich jest bardzo
podobny do wiewiórki burunduk, czyli wiewiórka syberyjska,
która ma charakterystyczne podłużne ciemne i jasne na
przemian pasy, małe uszy i puszysty ogon. Na mokradłach
i w licznych oczkach wodnych, oprócz kaczek, czapli oraz
łabędzi, można wypatrzeć żaby, ropuchy czy różne gatunki ryb.
W lesie sońskim żyje również 7 gatunków dzięciołów. Nadstawiajcie uszu, a może uda się wam usłyszeć ich stukanie.
Życzymy wszystkim udanych wypraw i jak zwykle zachęcamy
do dzielenia się waszymi relacjami w naszej facebookowej
grupie ‘Wakacje w Belgii - grupa’.

&
Monika

Iwona

Pierwsza przygoda Leśnego Wędrowca

PARC TOURNAY-SOLVAY
FORÊT DE SOIGNES

Leśny Wędrowiec wie, że las jest domem nie tylko jego, ale przede wszystkim wielu gatunków zwierząt i roślin,
dlatego za każdym razem, kiedy przekracza próg lasu, staje się uważnym obserwatorem, aby jak najlepiej poznać
to wspaniałe miejsce. Słucha śpiewu ptaków, obserwuje rośliny, owady, a także wyczula swój nos na zapachy,
które unoszą się dookoła.
Oto rozpoczyna się twoja pierwsza przygoda. Dziś ty staniesz się Leśnym Wędrowcem! Stawiaj więc swe kroki
uważnie, a z pewnością przeżyjesz niezapomnianą leśną przygodę.

Szlak leśnego wędrowca :

Zanim ludzie nauczyli się budować domy, ich
domem były lasy pokrywające większość
naszej planety. Dziś jest ich niestety coraz
mniej. Mimo tego las pozostanie na zawsze
domem człowieka, bo człowiek może w nim
znaleźć wszystko, co jest mu potrzebne do
życia. Dlatego bardzo ważne jest dbanie o las
jako o nasz wspólny dom.

copyright @wakacjewbelgii

Dbam o las - złote zasady Leśnego Wędrowca :
Leśny Wędrowiec nie krzyczy w lesie, gdyż wie, że może
spłoszyć zwierzęta. Dba o to, aby las był miejscem
odpoczynku również dla innych wędrowców.
Leśny Wędrowiec pozdrawia uśmiechem i miłym „dzień
dobry” innych leśnych podróżników.
Leśny Wędrowiec nie niszczy mrowisk ani ptasich gniazd.
Leśny Wędrowiec nie zrywa niepotrzebnie roślin, nie łamie
gałęzi drzew, nie depcze grzybów, bo wie, że wszystko, co
rośnie w lesie, jest pożywieniem bądź schronieniem dla
jakiegoś gatunku zwierząt.
Leśny Wędrowiec bawi się w lesie tylko w wyznaczonych
miejscach i porusza się wyłącznie po wyznaczonych
ścieżkach.
Leśny Wędrowiec zabiera śmieci, bo nie chce, aby zwierzęta
pożywiły się nimi przez pomyłkę.
Leśny Wędrowiec kolekcjonuje wspomnienia, a las
pozostawia w nienaruszonym stanie.
GAZETKA
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SECAL (Service des créances alimentaires)
to fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się
od płacenia.
Kto jest uprawniony do interwencji SECAL?
SECAL interweniuje w sprawach osób, którym przyznano prawo do świadczenia alimentacyjnego:
• dzieci,
• (byłego) małżonka – przed postępowaniem rozwodowym lub w jego trakcie albo po rozwodzie,
• konkubenta – bez względu na to, czy
wspólne pożycie zakończyło się, czy
też nie.
Mój były małżonek nie płaci alimentów –
czy mogę zwrócić się do SECAL?
SECAL może pomóc odzyskać zaległe alimenty, jeżeli spełniasz następujące warunki:
• masz miejsce zamieszkania w Belgii,
• świadczenia alimentacyjne za 2 miesiącenie zostały wypłacone wcale lub niewypłacone w całości w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
• posiadasz tytuł wykonawczy, w którym
określona jest kwota świadczenia alimentacyjnego.
Jeśli spełniasz wszystkie określone powyżej
warunki, możesz złożyć wniosek w najbliższym oddziale SECAL (adres można znaleźć
na stronie: www.secal.belgium.be ;
znajduje się tam również dostępny do pobrania formularz wniosku).
W dniu 2 lipca 2020 roku zniesiono kryterium zarobkowe pozwalające o ubieganie
się o zaliczkę na poczet alimentów. Obecnie każdy opiekun dziecka, bez względu na
zarobki może składać wniosek o wypłatę
zaliczki. Kwota dodatku na dziecko jest podwojona w przypadku dziecka ze stwierdzoną niepełnosprawnością.
Kwota takiej zaliczki wynosi maks. 175 euro
miesięcznie na każde dziecko. Jeżeli alimenty ustalone w wyroku są niższe niż
175 euro, zaliczka nie może przekroczyć
zasądzonej kwoty.

58 GAZETKA

Na podstawie jakiego tytułu prawnego
(wyrok, itp.) można wnioskować o interwencję SECAL?
W celu złożenia wniosku do SECAL musisz posiadać jeden z trzech tytułów wykonawczych:
• pełnomocne orzeczenie sądowe,
• akt wykonawczy przewidziany w art.
1288,3°, 4° kodeksu sądowego (czyli
procedura rozwodowa za obopólną
zgodą),
• ugoda wykonawcza.
UWAGA! Nie stanowią tytułu wykonawczego akty takie jak:
• umowa pisemna, nawet jeśli została
podpisana,
• umowa ustna,
• porozumienie lub wyrok, w którym nie
podano żadnej kwoty świadczenia.
Czy SECAL automatycznie podejmuje
niezbędne kroki w celu odzyskania zaległych alimentów?
Dane kontaktowe SECAL są wymienione
we wszystkich wyrokach w celu poinformowania stron postępowania o istnieniu
takiej instytucji. Nie oznacza to, że SECAL
interweniuje automatycznie. W celu uzyskania pomocy w każdym przypadku musisz złożyć odpowiedni wniosek.
Za jaki okres mogę domagać się zaległych
alimentów?
Okres przedawnienia w sprawach alimentacyjnych wynosi 5 lat. Termin przedawnienia
może zostać wydłużony, jeżeli zdarzyła się
jedna z poniższych sytuacji:
• płatność została dokonana przez dłużnika dobrowolnie,
• dłużnikowi doręczone zostało polecenie
zapłaty,
• dokonano zajęcia własności lub dochodu dłużnika,
• dłużnikowi doręczony został pozew
sądowy.
Moje dochody są zbyt wysokie, aby otrzymywać zaliczki na poczet alimentów,
więc SECAL może interweniować jedynie
w celu odzyskania zaległości. Czy warto
zatem korzystać z pomocy SECAL, czy lepiej zwrócić się do komornika?

Wybór między SECAL a komornikiem ma
charakter osobisty. Zasadnicza różnica jest
w kosztach: interwencja SECAL jest całkowicie darmowa (podczas gdy dłużnik musi brać
udział w kosztach operacyjnych SECAL do
13% sum, które jest winien uprawnionemu).
Natomiast w przypadku interwencji komornika należy zapłacić zaliczkę na poczet jego
honorariów (zostanie ona zwrócona później,
ale tylko wtedy, gdy komornikowi uda się
odzyskać kwotę dłużną).
Komornik oraz SECAL mają takie same
uprawnienia związane z odzyskaniem zaległych kwot, niemniej jednak SECAL jest częścią SPF Finance i może wykorzystać zwrot
nadpłaconego podatku, który miał otrzymać
były małżonek, na poczet zaległego świadczenia alimentacyjnego. Komornikowi nie
przysługuje takie uprawnienie.
Czy SECAL może odzyskać kwoty związane
z nadzwyczajnymi wydatkami na dzieci?
Tak, SECAL może interweniować, ale tylko
wtedy, gdy koszty te są wymienione w wyroku lub akcie notarialnym i o ile mają charakter nadzwyczajny w danym okresie.
Przykłady nadzwyczajnych wydatków akceptowanych przez SECAL:
• 100 euro co trzy miesiące jako wydatki
nadzwyczajne (koszty leczenia, itp.),
• 250 euro miesięcznie w ramach wynajmu akademika typu „kot”.
Kiedy SECAL zwróci mi zaległości?
SECAL może wypłacać zaległości dopiero
wtedy, gdy sam je odzyska od dłużnika. Oznacza to, że gdy zobowiązany do zapłaty świadczenia nie płaci dobrowolnie, SECAL dokona
zajęcia środków pochodzących zarówno z tytułu wynagrodzenia, jak i renty albo emerytury – ale oczywiście nie wszystkich. W każdym z tych przypadków obowiązują przepisy
regulujące zarówno górny limit zajęcia, jak
i kwotę wolną od egzekucji. Nie da się z góry
określić, ile potrwa taka procedura.

Agnieszka Sità
prawnik w Trampolina ASBL
we współpracy z „Elles pour Elles” / Przełam ciszę
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Polskie Centrum Kształcenia
im. Jana Pawła II w Brukseli
Centre d‘Enseignement Polonais Jean-Paul II ASBL

„Nie ma większego bogactwa
w narodzie nad światłych obywateli“
św. Jan Paweł II

PO POLSKU

 +32 466 901 702
 epe.bruksela@gmail.com
poniedziałek (psycholożka)
wtorek
środa (prawniczka)
czwartek
piątek (psycholożka)

10.00 - 12.00
18.30 - 20.30
22.00 - 23.00
10.00 - 12.00
12.00 - 14.00

• 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.

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

www.szkola.be
facebook.com/szkola.be
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Stowarzyszenie Factory of Identity ASBL działa od końca grudnia
2020 r. i zorganizowało do tej pory sześć staży (półkolonii) artystyczno-kulturalnych dla polskich dzieci.
Nasze pomysły i poziom prowadzenia zajęć wzbudziły zainteresowanie Ambasady RP, co zaowocowało współpracą z panem konsulem
Kacprem Szyndlarewiczem przy jednym z naszych projektów promującym polską tożsamość.
Jestem kulturoznawcą i animatorem społeczno-kulturowym, artystką, osobą od kilku lat rozpoznawalną w Brukseli ze swojej działalności – Atelier Culturomania, promocji polskiego rękodzieła – warsztatów robienia palm wielkanocnych i osikowych kwiatów, spotkań
artystycznych na Merode, małych kiermaszów artystycznych, a także z autorskich wystaw malarskich.
Udzielam się także społecznie i mam duże doświadczenie w pracy
z dziećmi i dorosłymi. Współpracuję z burmistrzem gminy Etterbeek, w której jestem członkiem Społecznej Rady Gminy wybranej
spośród wszystkich rezydentów naszej międzynarodowej społeczności. Ale przede wszystkim... jestem pedagogiem kulturowym,
który rozumie świat dziecka i kocha pracę z dziećmi i młodzieżą.
Te wszystkie doświadczenia umacniają nasz ASBL i sprawiają, że
coraz więcej rodziców powierza nam pod opiekę swoje dzieci. Dlatego chciałabym poinformować o ofercie i jednocześnie zaprosić do
współpracy tych z państwa, którzy jeszcze u nas nie byli.

Miejsce: Rue au Bois 11, 1150 Brussels (Centre Crousse
asbl), budynek w pięknym zielonym parku.
Relacje fotograficzne i wszystkie aktualne oferty zamieszczamy na
naszym profilu na Facebooku: Factory Of Identity asbl (prosimy o polubienie).
Nasze zajęcia artystyczne prowadzone są przy użyciu profesjonalnych materiałów plastycznych. Dzieci uczą się podstaw rysunku
i różnorodnych technik artystycznych oraz zapoznają się z kierunkami artystycznymi poprzez udział w prezentacjach multimedialnych.
Dużo praktykujemy. Uczymy się o polskiej kulturze, wzmacniamy
nasz język, tożsamość i tolerancję. Uczymy się dostrzegać piękno
i kochać wszystko to, co daje nam natura. Uwrażliwiamy się i edukujemy do życia w różnorodnym świecie.
A wszystko to bez przymusu i ze zrozumieniem. I proszę zapytać
rodziców, czy dzieci chcą wracać do domów :)

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres:
factory.asbl.be@gmail.com (poprzez e-mail prześlemy
całą ofertę) oraz w razie nurtujących pytań pod numerem 0484 091 314.
Agata Morawiec
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POLSKI SKLEP BUDOWLANY

EMPIRE

1. Brukselska Drużyna Harcerska
„Brukselska Jedynka”
im. Rtm. Witolda Pileckiego

» kontakt: Tomasz Walczewski
» e-mail: dudenko26@interia.pl
» grupa FB: Harcerki i Harcerze Belgii

Nasze obecne adresy to:
Siedziba Organizacji
Rue General Leman 126
1040 Bruksela
Siedziba Medialna za zgodą Prezes
Rue du Parc 19
4180 Comblain-la-Tour
Harcówka Basilique
wg umowy o wynajem
Rue Georges Simpson 34
1083 Bruksela
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i tam też zostałem na stałe organistą. Dwa tygodnie później, na kolejnym biwaku, w dniu
Myśli Braterskiej, udało się nakłonić do współpracy drugiego kapelana o. Aleksandra Katarzyńskiego z Landenne.
Stworzyliśmy i wdrożyliśmy naszą obrzędowość jakże pięknych i niezależnych, a zarazem niepowtarzalnych i zdyscyplinowanych
w świecie natury polskich ptaków drapieżnych.
Zrobiliśmy nasz pierwszy proporzec Zastępu
Zastępowych „Orły”. Wzorując się na filmowych łódzkich Czarnych Stopach, Szczepie Myśli Braterskiej – 28. Łódzkiej Drużynie Harcerzy
im. Antoniego Olbromskiego oraz 62. Łódzkiej
Drużynie Harcerek „Ostoja” im. Helenki Dwernik-Dąbrowskiej, zaczęliśmy w marcu działać
systemem zastępowych i tak w marcu powołałem trzy pierwsze w historii zastępy: najstarszy Zastęp „Jastrzębie” na czele z druhem
zastępowym Jakubem Włodkowskim, Zastęp
Żeński „Płomykówki” na czele z druhną zastępową Gabrielą Włodarską i najmłodszy Zastęp
„Sowy” na czele z druhem zastępowym Michałem Wardynem. Przybocznym został tata
druha Michała, druh Łukasz Wardyn.

W lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu
zaczęliśmy wraz z Radą Drużyny głosić słowo harcerskie, jeżdżąc po polskich szkołach
w Belgii i informując w formie gier i zabaw
harcerskich o powstaniu harcerstwa w Belgii. Tę akcję realizujemy wspólnie z naszymi
przyjaciółmi – Witoldem i Marzenką Gudyś,
którzy podczas naszej wspólnej akcji prowadzą projekt edukacyjny dla polskich dzieci
i młodzieży za granicą dotyczący propagowania wiedzy o 1. Polskiej Dywizji Pancernej,
przygotowany przez Stołeczne Środowisko
1. Polskiej Dywizji Pancernej pod patronatem
ppłk. w st. spocz. Janusza Gołuchowskiego.
Zorganizowałem kolejne trzy biwaki Rady
Drużyny, odbył się również rajd drużyny,
który wyłonił naszego patrona, nazwę i znak
rozpoznawczy. Druh pilot Tomasz Gawlik
z rodziną sprezentował nam piękną i dużą
kronikę drużyny, w której skrupulatnie nasza główna kronikarka druhna Anna Petelska
i druhna Gabriela Włodarska zapisują nasze
działania. W maju 2021 r. mój przyboczny
druh Łukasz Wardyn podjął się prowadzenia
1. Próbnej Gromady Zuchowej „Leśne Ekoludki”. W maju ukazał się rozkaz Referatu Rozwoju Operacyjnego L 3/21 z dnia 15.05.2021
mówiący o zakończeniu okresu próbnego
i powołaniu mnie drużynowym oraz wychowawcą 1. Brukselskiej Drużyny Harcerskiej
„Brukselska Jedynka” im. Rtm. Witolda Pileckiego. Dzięki Polskiej Macierzy Szkolnej w Ardenach odbyliśmy wiele ciekawych biwaków.
W Brukseli mamy dwie duże harcówki, jedną
u druha Franka wherenowhere oraz drugą
u druha Zenka w Centrum Polskim.
Z harcerskim pozdrowieniem
drużynowy/przewodniczący ZHP Belgia
Tomasz Walczewski pwd

fot. BDH

Nasza drużyna powstawała poprzez szereg
ognisk informacyjnych w Comblain-la-Tour
podczas sierpniowych wakacji 2020 r. W tym
czasie zainteresowanie młodzieży było dość
spore, jednak bezowocne. Znaczną liczbę
przyszłych harcerzy udało się zwerbować
w czasie mszy świętych w kościele w Anderlechcie, gdzie drużynowy był organistą. 15 października 2020 r. odbyła się pierwsza zbiórka.
Tym samym powstał Zastęp Zastępowych
„Orły”. Po tej zbiórce władze w Belgii w związku z panującą epidemią Covid-19 wprowadziły
stan wyjątkowy i zakazano spotkań. Kolejne
systematyczne zbiórki zaczęły odbywać się
od początku stycznia 2021 r. W styczniu, lutym i marcu zorganizowałem trzy biwaki Rady
Drużyny, kurs zastępowych, uczestniczyliśmy
też w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
Jurka Owsiaka. W lutym rozkazem druha hm
Marka Peplińskiego powołano koedukacyjną
Próbną Brukselską Drużynę Harcerską. Zaprosiłem do służby i współpracy pierwszego
naszego kapelana o. Piotra Pożogę z Ressaix,
miejscowości oddalonej od Brukseli o 75 km,
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ACV
ACV

Praca studencka w Belgii

Ulga abolicyjna

Wielu uczniów i studentów podejmuje pracę już w trakcie nauki. Niektórzy pracują w wolnym od nauki czasie, np.
w
weekendy, innidla
podczas
wakacji.
W Belgii dość atrakcyjną
formą
zatrudnienia
na szczególnychdochodów
warunkach jest
Informacje
osób
rozliczających
się w
Polsce
z belgijskich
umowa o pracę studencką: Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten / Convention pour l’emploi d’étudiants.
Osoby mające obowiązek rozliczania w Polsce dochodów uzyskanych w Belgii mogą korzystać z ulgi abolicyjnej. Jest
Przedstawiamy prawa i obowiązki pracujących uczniów i studentów.
to narzędzie, które umożliwia obniżenie kwoty podatku dochodowego, jaką podatnik musiałby zapłacić w Polsce
w przypadku,
W
jakim wieku gdyby
możnapolski
podjąćfiskus
pracę stwierdził,
studencką?iż w Belgii od belgijskich dochodów zapłacono niższy podatek niż ten
obliczony
według
polskich
przepisów
podatkowych.
W niektórych
abolicyjna
wyzerować
Można to zrobić dopiero po zakończeniu obowiązkowej
edukacji
• Wartoprzypadkach
zapoznać się z ulga
regulaminem
pracy,może
ponieważ
znajdują
w
pełnym wymiarze
godzin, czylipowstałe
najwcześniej
zakończeniu pierwzobowiązanie
podatkowe
w po
Polsce.
się w nim ważne informacje dotyczące postępowania w przy-

szych dwóch lat szkoły średniej i po ukończeniu 15. roku życia. Jeśli ten
warunek nie jest spełniony, obowiązkowa edukacja w pełnym wymiaKto ma obowiązek składania deklaracji podatkowych
rze godzin kończy się dopiero w wieku 16 lat. Następnie trzeba kontyPIT-36?
nuować naukę w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin.
W
niektórych
przypadkach
niestosunku
można podjąć
pracy
na zasadach
Osoby
osiągające
dochody ze
pracy lub
z tytułu
działalumowy o pracę studencką:
ności gospodarczej na terenie Belgii, a mające centrum interesów
• jeśli uczeń pracował już dłużej niż 12 miesięcy u tego samego
życiowych w Polsce – rezydenci (współmałżonek i dzieci przebypracodawcy;
wają
w Polsce),
czyli
polscyjedynie
rezydenci
podatkowi,
mają nieogra• jeśli
uczeń jest
zapisany
do szkoły
wieczorowej;
niczony
podatkowynieodpłatną
w Polsce. Oznacza
że ci bezpo• jako obowiązek
student wykonujący
pracę w to,
ramach
datnicy
musząstażu,
wykazywać
polskich
zeznaniach
płatnego
który jestwczęścią
programu
naukipodatkowych
lub studiów.
wszystkie
dochody,
oduczą
kraju,
którym mogą
zostałyzatem
one
Młodzi
ludzie,
którzyniezależnie
na przemian
się w
i pracują,
pracować
pracę
studencką,
ale ograniczony
nie u pracodawcy,
u któosiągnięte.naWumowę
Belgii ozaś
takie
osoby mają
obowiązek
rego
odbywają
staż. Jeślisąjednak
ci pracodawcy
chcą ich zatrudnić
po
podatkowy,
ponieważ
nierezydentami
podatkowymi
w Belgii
zakończeniu
stażu,
muszą
zawrzeć
z
nimi
zwykłą
umowę
o
pracę.
(więcej informacji nt. nierezydentów można znaleźć w publikacji
Pracę
studencką
można wykonywać
przez cały rok kalendarzowy,
„Rozliczenia
podatkowe
nierezydentów”).
czyli w ciągu roku szkolnego i podczas wakacji.

Metodyoobliczenia
podatku dochodowego w Polsce
Umowa
pracę studencką

padku choroby, spóźnienia do pracy itd.

Okres próbny
Pierwsze trzy dni robocze pracy studenckiej stanowią okres próbny. W tym czasie zarówno pracodawca, jak i student mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (natychmiast).

Płaca
Pracujący uczeń/student powinien otrzymywać płacę odpowiednią
do wykonywanej funkcji i wieku, zgodnie z branżowym układem
zbiorowym pracy lub układem zbiorowym w przedsiębiorstwie. Jeśli w sektorze lub w przedsiębiorstwie nie podpisano układu zbiorowego, to uczeń/student, który przepracował minimum jeden
miesiąc w systemie pracy studenckiej, ma prawo do minimalnej
płacy gwarantowanej. Za godziny nadliczbowe (ponad 9 godzin
dziennie lub ponad 40 godzin tygodniowo) przysługuje dodatkowa płaca. Za godziny nadliczbowe w niedziele i święta przysługuje
podwójna stawka.

Rozwiązanie stosunku pracy (zwolnienie z pracy)

Osoba
pracę studencką
musiopodatkowania
otrzymać i podpisać
Zgodniepodejmująca
z umową o unikaniu
podwójnego
między
umowę i regulamin pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.
Polską a Belgią, dochody osiągnięte w Belgii nie podlegają opodatkoUmowa musi zawierać następujące informacje:
waniu
w Polsce,
ale mają wpływ na wysokość progu podatkowego,
• dane
studenta/ucznia,
w •jakim
znajdzie
się podatnik. Jest to metoda odliczenia proporcjodane pracodawcy,
nalnego.
Takiwykonywania
sposób rozliczenia
• miejsce
pracy,podatku jest mało korzystny dla podatnika.
Bywa,
pomimo iż podatnik zapłacił już podatek w Belgii,
• krótki
opis że
pracy,
godziny
pracy,
w •Polsce
będzie
musiał „dopłacić” podatek ze względu na wyższy próg
• datę rozpoczęcia
zakończenia
umowy osoby,
(maksymalnie
1 rok),
podatkowy,
w którymi się
znalazł. Również
które otrzymują
•
wysokość
wynagrodzenia
i
termin
płatności.
zwrot podatku w Belgii, mają obowiązek doliczenia kwoty zwrotu do
podatku w Polsce. Podobne umowy o unikaniu podwójnego opodatWskazówki:
kowania
zawarto
m.in.
z Holandią,
RosjąACV
i Finlandią.
• Model
umowy
można
znaleźćDanią,
na stronie
| Jong ACV | Jobstudent rechten en plichten (hetacv.be) / Vous êtes aux études
(lacsc.be).

ZWinnymi
krajami
europejskimi
podpisanokażda
umowy,
według
których
przypadku
umowy
o pracę studencką
ze stron
(pracodawca i pracownik)
może
o pracę
pod warunkiem
podatek
w Polsce
jestzakończyć
rozliczanyumowę
tzw. metodą
wyłączenia
z prozachowania
okresów
Wypowiedzenie
musi zostać
gresją.
Ta metoda
jestwypowiedzenia.
o wiele korzystniejsza
dla podatników.
Weprzekazane
na piśmie.
dług
niej mogą
się rozliczać m.in. osoby, które uzyskują dochody
w
Niemczech,
a w Polsce
mają nieograniczony
obowiązek podatOkresy
wypowiedzenia
w przypadku
pracy studenckiej:
kowy (rezydencja podatkowa).

www.hetacv.be

Ile godzin można pracować na umowie
o pracę
studencką?
Aldona
Kuczyńska-Naskręt
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Czas trwania umowy
Ulga
abolicyjna

Wypowiedzenie
ze strony pracodawcy

Wypowiedzenie
ze strony pracownika

Podczas 3-dniowego

natychmiastulgą abolicyjną,
natychmiast
Ustawę
abolicyjną, zwaną potocznie
wprowadzookresu próbnego
no w celu zrównania obciążeń podatkowych ponoszonych przez
Umowa na 1 miesiąc
3 dni
1 dzień
osoby rozliczające swoje zagraniczne dochody w Polsce metodą
Umowa na okres
odliczenia
proporcjonalnego i metodą wyłączenia z progresją.
dłuższyuldze
niż miesiąc
Dzięki
abolicyjnej podatnicy
7 dnirozliczający się w Polsce
3 dni metodą
i
krótszy
niż
odliczenia proporcjonalnego mogą znacznie zmniejszyć swoje zo12 miesięcy
bowiązania podatkowe.

Uczniowie i studenci mogą pracować 475 godzin, otrzymując płacę, od której jest odprowadzana niższa składka na ubezpieczenie
społeczne
Można ipracować
więcej godzin,
ale
Publikacja w
mawysokości
charakter2,71%.
informacyjny
nie jest wykładnią
prawa.
wówczas pracodawca potrąca z płacy wyższą składkę w wysokości
13,07%. Osobisty licznik 475 godzin można znaleźć na stronie
Źródło:
www.studentatwork.be.
– ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991,
Wskazówka:
studencipodwójnego
pracujący w opodatkowania
branży hotelarskiej
mogą
wy– umowa o unikaniu
między
Rzeczbrać system 50 dni okazjonalnej pracy lub zdecydować się na kompospolitą Polską a Królestwem Belgii z dn. 20 sierpnia 2001 r.,
binację dwóch systemów obliczania godzin pracy.
– opracowanie własne.

ACV
PODATEK DOCHODOWY
Wysokość płacy ucznia/studenta może mieć wpływ na wysokość
podatku dochodowego jego rodziców i jego samego.

Wpływ płacy ucznia/studenta na podatek dochodowy
rodziców
Aby uczeń/student mógł być traktowany jako dziecko na utrzymaniu, w 2021 r. (rozliczenia w 2022 r.) może zarobić maksymalnie:
 7102,50 euro brutto podstawy do opodatkowania, jeśli pracujący uczeń/student mieszka z obydwojgiem rodziców pozostających ze sobą w związku małżeńskim,
 8 990 euro, jeśli pracujący uczeń/student mieszka tylko z jednym rodzicem.
 10 640 euro, w przypadku ucznia/studenta z uznaną niepełnosprawnością mieszkającego tylko z jednym rodzicem
Przy obliczaniu dochodów ucznia/studenta z roku 2021 przy składaniu
zeznania podatkowego w roku 2022 przysługuje jednorazowe zwolnienie wliczenia dochodów z miesięcy wakacyjnych: lipca, sierpnia
i września, z powodu kryzysu spowodowanego pandemią Koronawirusa. W związku z tym od całorocznych dochodów ucznia/studenta
otrzymanych w roku 2021 należy odjąć te uzyskane w 3 kwartale aby
obliczyć czy student/uczeń dalej jest na utrzymaniu rodziców/rodzica
i czy może być uzyskana zniżka podatkowa z tym związana.
Jeśli wymienione kwoty zostaną przekroczone, uczeń/student nie
może być już traktowany jako dziecko na utrzymaniu, a jego rodzice lub samotny rodzic będą płacić wyższe podatki.
Jeśli w ciągu 2021 r. pracujący uczeń/student zarobi powyżej
12 928,57 euro, również będzie musiał zapłacić podatek dochodowy.
W przypadku dodatkowych dochodów, takich jak alimenty lub
dochody z innych źródeł, należy złożyć zeznanie podatkowe, wykazując wszystkie dochody. W przypadku pracy studenckiej mają
zastosowanie inne (korzystniejsze) metody obliczania podatku.

Wpływ pracy studenckiej na prawo do świadczeń rodzinnych
Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono reformę świadczeń rodzinnych
we Flandrii. Są one teraz częścią tzw. „groeipakket”. Wysokość dochodu ucznia/studenta nie ma już wpływu na prawo do świadczeń
rodzinnych/groeipakket. Prawo to zależy jedynie od liczby przepracowanych godzin i od rodzaju umowy o pracę.
Poniżej 18. roku życia: do miesiąca, w którym uczeń/student kończy 18 lat, jest on bezwarunkowo uprawniony do świadczeń rodzinnych/groeipakket.
Powyżej 18. roku życia: do miesiąca, w którym uczeń/student kończy 25 lat, ma prawo do świadczeń rodzinnych/groeipakket za każdy miesiąc, w którym pracuje mniej niż 80 godzin.
Pierwsze 475 godzin przepracowanych w ciągu roku w systemie pracy
studenckiej na obniżonej składce na ubezpieczenie społeczne nie jest
uwzględnianych. Liczą się jedynie godziny na innych umowach o pracę.
W Brukseli oraz Walonii obowiązuje wciąż tzw. „stary” system
ograniczający pracę studencką w celu zachowania prawa do świadczeń rodzinnych.
Kwartał

Dopuszczalna
max. liczba godzin pracy

1. kwartał (styczeń, luty, marzec)
2. kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
3. kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)
4. kwartał (październik, listopad, grudzień)

max. 240 godzin
max. 240 godzin
bez ograniczeń
max. 240 godzin
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Wskazówki:
• Absolwentów, którzy zakończyli lub przerwali naukę, obowiązują
inne przepisy. Można je znaleźć na stronie ACV | Jong ACV | Vakbond voor jongeren en jobstudenten (hetacv.be) lub Jeunes CSC
(jeunes-csc.be).

Święta państwowe
W Belgii jest 10 ustawowych dni świątecznych. Jeśli święto przypada w dzień roboczy w okresie obowiązywania umowy, uczeń/
student ma prawo do normalnej płacy za ten dzień. Jeśli święto
państwowe przypada w niedzielę, wówczas przysługuje inny wolny
dzień w normalny dzień roboczy. Jeśli uczeń/student musi pracować w dzień świąteczny, ma prawo do innego wolnego dnia przypadającego w dzień roboczy.

Co w przypadku choroby?
Trzeba wtedy natychmiast zawiadomić pracodawcę i w ciągu dwóch
dni dostarczyć mu zaświadczenie lekarskie. Uczniowie/studenci, którzy pracują dłużej niż miesiąc, mają prawo do płacy gwarantowanej.

Wypadek przy pracy
Jest to wypadek, który zdarzył się podczas wykonywania pracy lub
w drodze do i z pracy. Gdy się zdarzy, należy natychmiast poinformować o tym pracodawcę oraz swoją kasę chorych. Prawo do
świadczenia/zasiłku chorobowego powstaje natychmiast. Wszystkie koszty leczenia, opieki medycznej, rehabilitacji oraz leków są
pokrywane przez ubezpieczenie pracodawcy. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje odszkodowanie.

Studenci zagraniczni
Uczniowie i studenci z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub ze Szwajcarii mają takie same prawa i obowiązki jak studenci uczący się w Belgii, nawet jeśli tu nie mieszkają.

ISA – linia informacyjna ACV dla pracujących uczniów
i studentów we Flandrii
Poprzez ISA można otrzymać odpowiedzi na bardzo konkretne
pytania dotyczące warunków zatrudnienia i płac dla uczniów
i studentów. Z ISA można się kontaktować się:
• telefonicznie: 02 244 35 00
• poprzez e-mail: isa@acv-csc.be

Point Info Jobiste – linia informacyjna CSC dla pracujących
uczniów i studentów w Brukselii i Walonii:
• tel: +32 2 244 35 00
• gsm: +32 476 99 96 92
• pjobiste@acv-csc.be

Jong ACV / Jeunes CSC
Uczniowie i studenci w wieku od 15 do 25 lat mogą bezpłatnie
zrzeszyć się w Jong ACV lub Jeunes CSC. Jest to specjalny projekt dla pracujących uczniów i studentów oraz dla absolwentów.
Członkowie Jong ACV / Jeunes CSC otrzymują niezbędne informacje i wsparcie, aby bezpiecznie podjąć (pierwsze) zatrudnienie
w systemie pracy studenckiej lub na podstawie normalnej umowy o pracę, oraz informacje o stypendiach i o pomocy prawnej:
ACV | Jong ACV | Vakbond voor jongeren en jobstudenten (hetacv.be)
lub Jeunes CSC (jeunes-csc.be).
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HUMOR

Jasiu, co było dzisiaj na matematyce?
– Uczyliśmy się o oszczędzaniu pieniędzy.
– O, świetnie! I czego się dowiedziałeś?
– Że inne dzieci mają większe kieszonkowe.

•••

Pewien król, gdy jeszcze chodził do szkoły,
na religii bardzo dużo broił. Ksiądz się do
niego surowo odezwał:
– Niech Wasza Królewska Wysokość nie
zapomina, że jest jeszcze ktoś mocniejszy
od króla.
– Wiem – zawołał młody król. – As.

•••

– Panie generale, melduję, że zwiad
zakończył się sukcesem, mój czołg odkrył
zamaskowane działo wroga.
– Gratuluję, ale dlaczego przybywacie
z meldunkiem pieszo?
– Bo działo także odkryło mój czołg.

•••

Fąfara i Kubal dostali z kopalni darmowe
bilety na «Jezioro łabędzie». Dostali, to
i poszli, ale ledwo przedstawienie się
zaczęło Kubal od razu zasnął. Rozbudził się
w połowie i zdezorientowany pyta Fąfary:
– Co się dzieje, dlaczego tu jest tak cicho?
– Ty nawet nie wiesz jacy to kulturalni
ludzie – szepcze do niego Fąfara – jak tylko
zasnąłeś od razu zaczęli chodzić na palcach.

•••

Facet kręci się nocą koło ulicznej lampy.
Podchodzi do niego mężczyzna i pyta:
– Co robisz?
– Szukam klucza.
– Zgubiłeś go?
– Tak.
– Tutaj go zgubiłeś?
– Nie.
– To czemu tu go szukasz?
– Bo tu jest jaśniej.

•••

Ja i moja żona byliśmy szczęśliwi przez 24 lata.
Potem się poznaliśmy i się skończyło.

•••

– Córeczko, dlaczego nie chcesz wyjść za
niego za mąż?
– Mamo, przecież on jest rudy!
Ojciec z kanapy:
– Spokojnie, pożyje z tobą rok i osiwieje.

68 GAZETKA

•••

– Dzień dobry tu nauczycielka pana syna.
Pana syn na okrągło kłamie.
– Dzień dobry, proszę mu powiedzieć,
że świetnie to robi, bo ja nie mam syna.

•••

Mężczyzna do kobiety:
– Nie wiem jaki prezent ci dać...
– To może byś po prostu mnie zapytał
co chcę?
– Co chcesz?
– Niespodziankę...

•••

Rozmawiają dwie koleżanki:
– Słyszałem, że chcesz wrócić do swojego
byłego, dlaczego?
– Bo szlak mnie trafia, gdy widzę, jak
spokojnie sobie żyje.

•••

Przed zwierzętami na leśnej polanie
pojawia się smok i pyta:
– Nazwisko:
– Niedźwiedź.
Smok:
– Wpisuję cię na moją listę. Jutro stawisz
się tu na polanie i cię zjem.
– Nazwisko?
– Wilk.
– Wpisuję cię na listę. Jutro stawisz się
tu na polanie i cię zjem.
– Nazwisko?
– Zając.
– Wpisuję cię na listę. Jutro stawisz się
tu na polanie i cię zjem.
Zając:
– A można nie przychodzić?
Smok:
– Można, wykreślam.

•••

Mężczyzna przychodzi do sklepu
zoologicznego i pyta sprzedawcę:
– Proszę pana czy te papużki mówią
ludzkim głosem?
– Proszę pana, jest pan żonaty?
– Tak
– I co? Mało Panu?

•••

Rozmawiają dwaj koledzy:
– Chcesz jagodziankę?
– A z czym?
– Z truskawkami!

•••

Przyszła kura do wielkiego bossa mafii,
Dona Corleone i mówi:
– Chcę do mafii.
A Don jej na to:
– Nie ma żadnej mafii.
To poszła kura do doradcy Dona,
Consiliera Pietro i mówi:
– Chce do mafii.
A ten jej na to:
– Nie ma żadnej mafii.
Wtedy poszła kura do kapitana mafii,
Długiego Joego i mówi:
– Chcę do mafii.
A Długi Joe na to:
– Nie ma żadnej mafii.
Wkurzyła sie kura i wróciła do kurnika.
Otoczyły ją koleżanki i pytają:
– Jak tam było? Wstąpiłaś do mafii?
Wzięli cię?
Na wszystkie pytania kura odpowiadała:
– Nie ma żadnej mafii.
I wtedy kury zrozumiały.
I zaczęły się jej bać...

•••

Grupę zaginionych w amazońskiej dżungli
polskich turystów odnaleziono idąc tropem
klnących papug.

•••

Wracam do domu z pracy i co widzę: żona
w kuchni, lewą ręką miesza zupę, prawą
przeciera blat ścierką, jednym okiem zerka
na bawiącego się synka, drugim śledzi swój
ulubiony serial, nogami froteruje podłogę,
prawym policzkiem przyciska do ramienia
telefon i mówi:
– Nie, Krysiu, w tej chwili nic nie robię.
Dobrze, że zadzwoniłaś.

OGŁOSZENIA DROBNE
Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane mailem na adres
info@gazetka.be lub SMS-em pod numer 0472 31 44 65.
Można je również zamieścić (ze zdjęciem) na naszym portalu www.gazetka.be

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

Sprzedam
Sprzedam tanio ubrania dla chłopca
(Okaida, Zara), rozmiar 128-140. Stan bardzo dobry. T. 0497 820 560
Sprzedam kolekcję książek Danielle Steel,
2 euro za książkę. T. 0473 379 279
Sprzedam Nitendo 3DS XL niebieskie + ładowarka + 2 gry, stan jak nowy, cena 110€.
T. 0476 920 819 też via whatsapp

Praca: szukam
Mam 23 lata, i pracowałam na produkcji
w Polsce, jak i w Belgii przy pakowaniu
zdrowej żywności. Mam doświadczenie
również jako kasjerka, i przy wykładaniu
towaru. Na tą chwilę sprzątam dwa razy
w tygodniu biuro firmy znajdującej się w
Vilvoorde. Jeżeli chodzi o języki to jestem
obecnie na kursie z języka francuskiego,
ale na razie jest on na poziomie
podstawowym, angielski umiem w stopniu
średnio-komunikatywnym (rozumiem
wszystko co ktoś do mnie mówi, ale nie
zawsze jestem w stanie odpowiedzieć),
i również aktualnie chodzę na lekcje
uzupełniające. Szukam pracy w obrębie
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Vilvoorde, Mechelen, Machelen, Etterbeek,
Bruksela, Antwerpia.
T. 0474 044 053, ziemieckam@gmail.com
Zaopiekuję się osobą starszą posiadam
kilkuletnie doświadczenie, ,bardzo dobra
znajomość języka francuskiego.
T. 0474 042 173
Szukam pracy przy montażu konstrukcji
stalowych, spawanie lub w budownictwie.
T. 0467 804 914
Jestem emerytką, posiadam
wykształcenie wyższe pedagogiczne,
chętnie zaopiekuję się dziećmi, a w
między czasie mogę również pomóc przy
prasowaniu. Posiadam samochód, lub u
mnie w domu. T. 0486 330 138
Szukam pracy przy montażu konstrukcji
stalowych, spawanie lub w budownictwie.
T. 0486 412 981
Szukam pracy w budownictwie lub innej
branży. T. 0467 649 212
Młoda, pracowita dziewczyna szuka
pracy, mam doświadczenie w sprzątaniu
jak i w handlu. Szybko się uczę , rozważę
każdą propozycję pracy. Proszę o kontakt.
T. +48 505 350 997 / jakbym nie obierała
proszę o sms

Mieszkanie: wynajmę
Chambre lumineuse à louer dans le
cadre d’une colocation située à Kraineem,
à la limite de Woluwe saint pierre (partage
de cuisine salle de bain, 2 wc, jardin et
caves). Proche des transports en commun
et magasins. Prix: 435€ charges comprises
(eau gaz électricité, chauffage et internet.
T. 0477 360 409
Mieszkanie do wynajęcia. Bruksela,
Forest, 7 piętro, 100m2, 2 pokoje, szafy w
zabudowie, salon, kuchnia umeblowana,
łazienka, WC, hol, 2 składziki, 2 balkony/
dwustronne. Cena 850€ plus opłaty, plus
dodatkowo garaż box, 2 miesiące gwarancji. T. 0476 759 381
Apartament 45 m2, Anderlecht między
ch. de Mons a metrem St. Guidon, sypialnia, salon z aneksem kuchennym, prysznic,
wc, cena 650€ + opłaty, wolne od 1 lipca.
Wszelkie informacje. T. +32 484 721 901
Mamy do zaoferowania mieszkania dla
osób które przyjeżdzają do pracy z zagranicy. Krótko, średnio i długo terminowe.
Bezpośrednio z właścicielem bez pośredników lub agentów nieruchomosci. Mieszkania są umeblowane i w pełni wyposażone
w m.in. : podstawowe meble , internet, TV,

@gsmservicebxl

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

02/7207207
SERVICE

RUE DES MENAPIENS 44
1040 ETTERBEEK
(

MERODE)
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OGŁOSZENIA DROBNE
lodówka i resztę podstawowych rzeczy które powinny się znajdować w mieszkaniu.
Bezpłatne miejsca parkingowe w pobliżu
noclegu! wszystkie nasze mieszkanie są wyposażone w : kuchnie z naczyniami kuchennymi, urzadzenia gospodarstwa domowego, 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
Mężczyzna 50 lat pilnie szuka pokoju z
meldunkiem. T. 0465 285 399

Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znajdziesz na naszej stronie
www.gazetka.be
Poszukuję parę: mężczyznę i kobietę (3050 lat), bez dzieci. Praca: doglądanie domu
i ogrodu, robienie zakupów, mężczyzna
może pracować na zewnątrz i okresowo w
ogrodzie, dom i ogród liczone oddzielnie,
cena do uzgodnienia. Osoby z prawem
jazdy. T. 0032 475 413 263
Szukam niepalącego pana, do skończenia
remontu: pokoju i korytarza. Szpachlowanie , malowanie, tapetowanie, panele, malowanie drzwi, drobne przeróbki elektryczne i może przesunięcie grzejnika. Płatność
najlepiej za całość lub 15€/h. Potem inne
prace remontowe. Tylko poważne, kompetentne osoby, alkoholicy i naciągacze na
zaliczki - nie dziękuję. T. do końca maja:
0476 335 939, potem: 697 143 439 lub
mail: ewaami@gmail.com
Biuro księgowe B&B Consult poszukuje
na stanowisko księgowy/księgowa od zaraz. Wymagany dyplom ukończenia szkoły
wyższej o kierunku ksiegowość, znajomość
języka francuskiego. Język niderlandzki
mile widziany. CV prosimy przesyłać na
adres: contact24@mybbc.eu
Docieplenie budynków dla ekipy.
Belgijska firma IsoStone zatrudni ekipy
na własnej działalności gospodarczej do
dociepleń budynków na elewacjach w
Belgii. Wymagane doświadczenie w docieplaniu budynków. Klejenie izolacji, siatka,
nakładanie kleju oraz doświadczenie w
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ubieraniu elewacji (tynk cienkowarstwowy,
cegiełki klinkierowe, drewno). Wymagana
własna działaność gospodarcza A1 + auto +
narzędzia. Język angielski lub niderlandzki
lub francuski komunikatywnie. Dla ekipy
z doświadczeniem gwarantujemy stałe
zlecenia. Terminowe płatności. Zainteresowani proszę dzwonić . T. +32 493 407 629,
e-mail: Joanna@isostone.be
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii,
firmy zajmującej się produkcją i montażem
drzwi i okien aluminiowych, zmotywowanych kandydatów do pracy na stanowisku:
produkcja stolarki aluminiowej. Praca polega na produkcji okien, drzwi oraz innych
elementów stolarki aluminiowej w fabryce
(cięcie i montaż profili aluminiowych,
montaż uszczelek, okuć, szyb zespolonych,
zawiasów, itp.). Wymagania: doświadczenie w produkcji wyrobów z profili aluminiowych, umiejętność pracy w zespole, podstawowa znajomości języka angielskiego.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie OD
14,00-16,00€ brutto / h + dodatek 7,00€ za
każdy przepracowany dzień + nadgodziny!
w pełni legalne zatrudnienie na podstawie
belgijskiej umowy o pracę.Dodatki do wynagrodzenia: dodatek wakacyjny / premia
roczna / dodatek rodzinny / ‘kilometrówka’
/ ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe,
zorganizowanie wszelkich formalności
związanych z zatrudnieniem w Belgii, opiekę polskojęzycznych koordynatorów, jednorazowy zwrot kosztów przejazdu do Belgii,
zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy,
pracę na dłuższy okres czasu, ubranie
robocze. Zainteresowane osoby prosimy o
przesłanie aktualnego CV w języku angielskim na adres: info@nextagency.eu
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii firmy zajmującej się instalacją dachów zielonych, naturalnych fasad, oczek wodnych
- zmotywowanych kandydatów do pracy
jako: monter dachów / fasad zielonych,
20 – 25€/h A1. Praca polega na montażu
dachów zielonych, fasad zielonych, naturalnych basenów / oczek wodnych. Montaż
profili, wzmocnień, izolacji, tworzenie podłoża, pozostałe elementy tworzenia instalacji. Praca na wysokości. Mile widziana ekipa 4-5 monterów. Wymagana działalność
gospodarcza. Wymagania: doświadczenie
w montażu dachów zielonych / fasad / naturalnych elewacji / oczek wodnych Umiejętność pracy w zespole, komunikatywna

znajomości jęz. angielskiego (przynajmniej
jedna osoba w ekipie), działalność gospodarcza, prawo jazdy VCA (lub gotowość
zdobycia certyfikatu). Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie 20,00 – 25,00€/h (w
zależności od doświadczenia) organizacja
zakwaterowania zorganizowanie wszelkich
formalności związanych z wykonywaniem
zleceń na terenie Belgii. Zainteresowane
osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV
na adres: info@nextagency.eu
Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c.
poszukuje dla jednego z klientów w Belgii
zmotywowanych kandydatów do pracy w
zawodzie: operator maszyn – produkcja.
Firma specjalizuje się w produkcji cygar
różnego typu. Praca polega na operowaniu
maszynami w procesie produkcji cygar
oraz ich pakowania (ustawianie parametrów, monitorowanie produkcji, nadzoru
nad procesem pakowania, pakowanie
etykietowanie, magazynowane wyrobów
gotowych). Wymagania: doświadczenie
w pracy produkcyjnej oraz w obsłudze
maszyn i urządzeń, gotowość do pracy w
systemie dwuzmianowym, komunikatywna
znajomość języka angielskiego. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie – 17,14€/h
brutto, w pełni legalne zatrudnienie na
podstawie belgijskiej umowy o pracę
dodatek wakacyjny (zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Belgii - 15.38% rocznych
zarobków brutto), premię roczną (w wysokości 8.33% rocznych zarobków brutto),
dodatek rodzinny, pozostałe premie, bonusy i inne świadczenia zgodnie z przepisami
obowiązującymi w Belgii, zorganizowanie
wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w Belgii, opiekę polskojęzycznych
koordynatorów, jednorazowy zwrot kosztów przejazdu do Belgii do kwoty 125€, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
(płatne tylko 72€/tydzień). Zapewniony
transport do pracy, pracę na dłuższy okres
czasu,ubranie robocze. Zainteresowane
osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV
na adres: info@nextagency.eu
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli (tylko aplikacje z poprawną klauzulą
będą rozpatrywane): Niniejszym wyrażam
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w moim CV przez NEXT
s.c. do potrzeb realizacji procesu rekrutacji oraz
przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych). Wyrażam
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OGŁOSZENIA DROBNE
także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym
pracodawcom w kraju i za granicą do celów związanych z procesami
rekrutacji. Rozumiem, że mogę żądać dostępu do moich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a
także przenoszenia danych. KRAZ 18051

Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 9154) dla klienta
poszukuje pracowników produkcyjnych. Miejscowość: Meer. Opis
stanowiska: praca na produkcji plastikowych pojemników, obsługa maszyn, inne czynności magazynowe. Wymagamy: własny
transport do pracy, znajomość j. angielskiego. Oferujemy: zakwaterowanie w okolicach Meer, stawka podstawowa 12,34 euro/h
brutto, dodatki za pracę zmianową, dodatek za dojazdy do pracy,
praca w systemie trzyzmianowym, belgijska umowa. Więcej informacji +48 570 935 868. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy
o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując:
Pracownik produkcji pojemników plastikowych- Meer
Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 9154) dla swojego belgijskiego klienta poszukuje osób do pracy na produkcji.
Miejscowość: Westerlo, Belgia. Opis stanowiska: pakowanie
gotowych posiłków np. kanapki, tortille, sałatki, przygotowywanie
gotowych posiłków lub sosów (np. krojenie warzyw), etykietowanie, obsługa maszyn, układanie pudełek na paletach, lub prace
magazynowe. Wymagania: znajomość języka niderlandzkiego lub
angielskiego, mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji,
dokładność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków. Oferta: zakwaterowanie w okolicach Oevel, Westerlo, belgijska umowa, możliwość długoterminowego zatrudnienia oraz
stałego kontraktu bezpośrednio od pracodawcy, wynagrodzenie
13,84 euro brutto/h, praca w systemie zmianowym, możliwość
nadgodzin, dodatek za dojazdy do pracy. Więcej informacji +48
570 935 868. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na adres rekrutacja@kbti.pl w temacie wpisując:
pracownik produkcji- Westerlo.
Agencja zatrudnienia KBTI Poland (cert. 9154) dla swojego
klienta w Meer poszukuje pakowaczy. Opis stanowiska: pakowanie grzybów, układanie produktów, praca ze skanerem,
utrzymanie czystości w miejscu pracy, inne zadania, jeśli jest to
wymagane. Wymagania: znajomość języka niderlandzkiego lub
angielskiego, elastyczność i motywacja do pracy, własny transport do pracy, gotowość do wykonywania innych zadań, jeśli jest
to wymagane. Oferta: zakwaterowanie w okolicy Meer, dodatek
30% za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie 13,18 euro/h
brutto, możliwość nadgodzin, dodatek za dojazdy do pracy.
Więcej informacji +48 570 935 868. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@kbti.pl w tytule:
Pakowacz/Meer. Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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 jednolity z późniejszymi zmianami)”.

Poszukujemy doświadczonych pracowników ogólnobudowlanych będących na własnej działalności gospodarczej, A1. Praca
w fabryce kontenerów mieszkalnych (prace wykończeniowe) na
terenie Belgii (okolice Waregem). Obowiązki: montaż okien i
drzwi, montaż przeszkleń, kładzenie podłóg drewnianych, montaż
instalacji elektrycznej (gniazdka, skrzynki, oświetlenie, montaż
wentylacji) malowanie natryskowe kontenerów. Oferujemy:
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atrakcyjne wynagrodzenie, bonusy za polecenie fachowca,• możliwość skorzystania z naszego zakwaterowania w pobliżu projektu,
pomoc w formalnościach przy zakładaniu działalności gospodarczej i zdobyciem zaświadczeń. Kontakt: +48 510 926 184

Nieruchomości
Sprzedam dom w Siemiatyczach, ok. 220m2 z działką 7 arową,
piwnica na powierzchni, piętro i drugie piętro, dom był zamieszkały, ogrzewanie gazowe, podwórko zagospodarowane, altanka, domek, pilnie sprzedam. T. 0475 61 66 54 lub Pl: 00 48 690 585 939
Duży dom na dużej działce, 14km od Białegostoku, sprzedam.
T. 00 48 663 592 532
Działkę 3000m, 14km od Białegostoku, sprzedam. 150.000 zł.
T. 00 48 663 592 532
Sprzedam bardzo dobrze ocieplony bliźniak, na działce 525m2,
z garażem (16m2) i strychem (35m2), kuchnia (dębowa krem patyna), 2 łazienki, pokój dzienny (31m2), 4 sypialnie (12m2, 12m2,
14m2 i 14m2). Dom starannie wykończony z materiałami wysokiej
jakości, w stylu tradycyjnym. Ogrzewanie na gaz (podłogowe i
grzejniki) oraz rekuperacja. Wybudowany według projektu Archon,
dom w Klematisach 12 B. Cena: 165 000€. T.0048 737 279 014
Sprzedam dom w stanie surowym zamkniętym, 120 m2 na działce 30 arowej w woj. kujawsko-pomorskim. Cena 85 000€.
T. +32 475 222 346

Wiadomości osobiste
Mam 50 lat, 176 wzrostu, bez nadwagi, poznam panią w wieku
m/w 45/50 lat najchętniej z regionu Kortrijk ale to nie jest warunek. Szukam pani do stałej znajomości, kto wie może w przyszłości
będzie możliwe wspólne zamieszkanie, nie wykluczam takiej możliwości chociaż jak to w życiu nie da się wszystkiego przewidzieć
i zaplanować…Poszukuję pani miłej i o atrakcyjnej aparycji, która
jest gotowa na nowy etap w życiu. Wiecej o sobie napiszę w korespondencji. Krzysztof. Kontakt: plusczyminus70@gmail.com
Jestem spojnym, normalnym facetem, któremu bardzo doskwiera samotność. Poznam kobietę ok. 30stki która ma ochotę wyjść
na spacer, kawę cokolwiek żeby się nie nudzić w domu. Kontakt:
kowalski7812@wp.pl
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KREW DAREM ŻYCIA

Czy wiesz, że Twoja krew może uratować aż trzy życia?
Nie musisz być lekarzem by pomóc.
Oddając krew, pomagasz i ratujesz życia!
Odwiedzając nową stronę na facebooku
KREW DAREM ŻYCIA-BELGIA
możesz dowiedzieć się gdzie znajdują się
najbliższe punkty krwiodawstwa.
Odwiedź, dowiedz się i do ataku!
Grupa Al-Anon „Misja” zaprasza na spotkania wszystkich,
którym bliski jest problem alkoholowy.
Czwartek godz. 20.00,
rue Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles. T. 0486 307 201
Chcesz pomóc sobie i innym? Przyjdź, posłuchaj, zobacz.
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

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!

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
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.

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

GRUPA ANONIMOWYCH
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ” z BRUKSELI
zaprasza wszystkich, którzy mają problem z
hazardem oraz tych, którzy chcą zweryfikować
czy problem hazardu ich dotyczy.
PRZYJDŹ NA MITINGAH :
Polska Misja Katolicka, rue Jourdan
80, 1060 Saint-Gilles w każdy piątek o
godz.20. Telefon info +32485 869 003

Grupa ACA (DDA /DDD) – Exodus
Wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcje.
Wtorek godz. 20.00, Rue Jourdan 80, 1060 Saint Gilles, E-mail: dda.exodus.bruksela@gmail.com
(w czasie pandemi spotykamy się online, jeżeli chcesz dołączyć prosimy wyślij wiadomość na maila)
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NIEZBĘDNE ADRESY
AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139, 1000 Bruxelles
tel: +32 (0) 2 736 18 81
tel: +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 E�erbeek
Zapisy na spotkanie:
h�p://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
e-mail: sekretariat.bruksela@orpeg.pl
www.bruksela.orpeg.pl

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM. JANA PAWŁA II
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZIBĄ PRZY PMK
rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
tel: 0473 74 38 54
e-mail: sekretariat@szkolapmk.pl
www.szkolapmk.pl

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY
IM.GEN.S.MACZKA
PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI
Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII

Siedziba: Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
tel: +32 3 226 92 12
tel: +32 475 965 158
sekretariat: 0032 489 377 714
www.szkolapolska.be

POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
IM. JANA PAWLA II W BRUKSELI
Ecole Notre-Dame de la Paix
av. Félix Marchal 50, 1030 Bruxelles
tel: 02 705 61 18
tel: 0486 38 40 07
e-mail: teresa@arszagi.eu
www.szkola.be

POLSKA SZKOŁA W LEUVEN
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
przy Stowarzyszeniu DASKALIA

przedszkole – zerówka – szkoła – biblioteka
tel: 0468 485 005
tel: 0486 231 432
e-mail: przedszkole@daskalia.eu
e-mail: szkola@daskalia.eu
www.daskalia.eu

POLSKA SZKOŁA W LEUVEN
im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

tel: (+32) 0472 286 925 / szkoła
tel: (+32) 0489 305 905 / przedszkole
e-mail: szkolawleuven@gmail.com
www.polskaszkolaleuven.eu

POLSKA SZKOŁA EDUGANDAWA

Freinetmiddenschool, Oﬀerlaan 3, 9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801
e-mail: edugandawa@gmail.com
www.szkola.edugandawa.be

POLSKA SZKOŁA W SOIGNIES

tel: (+32) 491 33 49 80
e-mail: dyrektor@szkolasoignies.be
www.szkolasoignies.be

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
W BRUKSELI

rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
(porady psychologa, logopedy,
pedagoga i asystenta socjalnego)
tel: 0475 397 514

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
W ANTWERPII

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

POLSKA MISJA KATOLICKA

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

POLSKA MISJA KATOLICKA
NA SCHAERBEEK

Kościół Św. Elżbiety
Rue Portaels 24, 1030 Schaerbeek
tel: 02 242 56 50

POLSKA PARAFIA PRAWOSŁAWNA
PW. NARODZENIA BOGURODZICY
W BRUKSELI
Rue de la Floraison 35, 1070 Bruxelles
tel: +32 489 86 91 16
e-mail: xpawelcecha@gmail.com
www.orthpol.be

POLONIJNY KOŚCIÓŁ
EWANGELIKALNY

Rue van Ysendyck 48–50, 1030 Bruxelles
tel: +32 488 036 519
tel: 0465 970 164
e-mail: thalambiec@gmail.com

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

PRZEMOC W RODZINIE

całodobowa infolinia w Belgii:
0800 30 0 30

PRZEMOC MIĘDZY PARTNERAMI
Malwina: 0471 01 23 40,
malwinabelgia@gmail.com
Telefon zaufania: 106/107

SZTAB POMOCY BELGIA

tel: 02 315 41 86
e-mail: info@helpcentre.be
www.sztabpomocy.be

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 / pogotowie dzieci
tel: 02 535 40 55 / pogotowie dorośli

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:........................02 201 22 22
lub.........................................02 513 02 02
Taxi Bleus:..............................02 268 00 00
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