






Blisko 800 ton (!) antybiotyków podano 
zwierzętom hodowlanym w Polsce w 2018 r.; 
ilość ta od lat systematycznie rośnie. Polska 
zajmuje pod tym względem 4. miejsce w UE. 
Antybiotyki podaje się zwierzętom z powo-
du złych warunków, w jakich są hodowane. 
Ogromny ścisk, brak dostępu do świeże-
go powietrza, przewlekły stres, zamykanie 
w ciasnych klatkach – to wszystko sprawia, 
że ich odporność spada, a bakterie mają 
idealne warunki do rozprzestrzeniania się 
i przenoszenia infekcji z jednego zwierzęcia 
na kolejne – przekonuje Greenpeace.
Nadużywanie antybiotyków jest wielkim 
zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia. Pro-
wadzi do rosnącej oporności bakterii, 
w wyniku czego antybiotyki przestają dzia-
łać, a infekcje stają się coraz trudniejsze do 
wyleczenia.

•••

Koronawirus stał się trzecią najczęstszą 
przyczyną zgonów – po chorobach serca 
i udarze. Według danych zebranych przez 
Uniwersytet Johna Hopkinsa na całym świe-
cie w mniej niż dwa lata od wybuchu pan-
demii odnotowano już ponad 5 mln zgonów 
związanych z Covid-19. Eksperci ostrzegają, 
że to jeszcze nie koniec pandemii, a nowe 
fale zachorowań mogą doprowadzić do ko-
lejnych śmierci. WHO apeluje o zachowanie 
rozsądku, noszenie maseczek i zaszczepie-
nie się.
Agencja Associated Press twierdzi, że poda-
na liczba na pewno jest zaniżona ze względu 
na nieuwzględnienie osób, które nie przyję-
ły żadnej opieki medycznej i zmarły w do-
mach. Dotyczy to szczególnie biedniejszych 
krajów na świecie.

•••

W ubiegłym roku do brukselskiej prokura-
tury wpłynęło prawie 2 tys. zawiadomień 
o przestępstwach seksualnych. To dwa 
razy więcej niż w 2017 r. W 2020 r. takich 
zgłoszeń było 1977, a trzy lata wcześniej 
– 924. W ubiegłym roku do prokuratury 
w Regionie Stołecznym Brukseli zgłasza-
no około sześciu przestępstw seksualnych 
dziennie.
Wzrost ten ma trzy przyczyny, uważa Sa-
rah Durant ze stołecznej prokuratury. Po 
pierwsze, dzięki ruchowi #MeToo ofiary 
molestowania seksualnego i gwałtów czę-
ściej walczą o sprawiedliwość i zgłaszają 
takie przestępstwa. Po drugie, w Brukseli 
otwarto specjalne ośrodki dla osób, któ-
re padły ofiarą przestępstw seksualnych 
i szukają nie tylko kontaktu z policją, ale 
także z lekarzem czy psychologiem. Trze-
cim powodem są niedawne zmiany w pra-
wie, w wyniku których poszerzono katalog 
przestępstw seksualnych.

•••

Aborcja jest nielegalna, ale Polki i tak 
jej dokonują. Według danych organizacji 
Aborcja Bez Granic od momentu ogłosze-
nia wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
34 tys. osób dokonało aborcji. Zdecydo-
wana większość wybrała aborcję farma-
kologiczną, którą można przeprowadzić 
w domu. 1080 osób miało zdecydować się 
na wyjazd za granicę, by w drugim tryme-
strze usunąć ciążę. Obecnie miesięcznie 
wyjeżdża z Polski w tym celu 70–90 osób. 
Przed wyrokiem było to maksymalnie 20.

Women Help Women – międzynarodowa 
organizacja zapewniająca pocztowy dostęp 
do tabletek aborcyjnych – odpowiedziała na 
ponad 80 tys. wiadomości z Polski. W ciągu 
ostatnich 12 miesięcy z pomocy tej organi-
zacji skorzystało ponad 18 tys. osób.
Są też osoby korzystające z innego typu po-
mocy. Krytycy wyroku TK podkreślają, że 
liczby te świadczą o tym, że Polki i tak będą 
dokonywać aborcji, niezależnie od starań 
obozu władzy.

•••
W 2020 r. około 300 tys. Belgów poniżej 
65 r.ż. nie pracowało zawodowo, ale zaj-
mowało się gospodarstwem domowym 
(chodzi zarówno o kobiety, jak i o męż-
czyzn). W 1986 r. takich osób było ponad 
milion osób – wynika z badań Instytutu na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

•••
Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce 
pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwier-
dzono w tym kraju 3 254 875 przypadków 
zachorowań. Zmarły 79 624 osoby chore na 
Covid-19.
Liczba w pełni zaszczepionych to 20 264 284. 
(dane na 22.11.2021)

•••
Do tej pory w 53 krajach Europy podano 
miliard dawek szczepionki na Covid-19. 
Jednak zasięg szczepień jest w Europie 
nierównomierny. Tylko jedna trzecia tego 
regionu była w stanie skorzystać z miliarda 
dawek. Niektóre kraje nie dysponują wy-
starczającą ilością szczepionek lub mają 
trudności z dotarciem do osób wrażliwych 
lub przeciwnych szczepieniom.

B R E V E S
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COP26: POROZUMIENIE 
O KLIMACIE
Państwa uczestniczące w ONZ-owskiej kon-
ferencji klimatycznej COP26 w Glasgow za-
warły porozumienie, którego celem jest po-
wstrzymanie zmian klimatu. Obserwatorzy 
podkreślają jednak, że tekst porozumienia 
z Glasgow został znacząco osłabiony w po-
równaniu z pierwotnym projektem, a zo-
bowiązania stopniowego odchodzenia od 
węgla, surowca odpowiedzialnego w naj-
większym stopniu za ocieplanie się klimatu, 
nie idą wystarczająco daleko.
Węgiel jest odpowiedzialny za około 
40 proc. światowej emisji CO2, dlatego 
ograniczenie jego emisji jest kluczowe dla 
wysiłków w celu utrzymania 1,5 st. C reduk-
cji. Aby osiągnąć ten cel, który uzgodniony 
został w Paryżu w 2015 r., globalne emisje 
muszą zostać zredukowane o 45 proc. do 
2030 r., a do 2050 r. powinna zostać osią-
gnięta zerowa emisja netto.
Do końca trwały negocjacje w sprawie za-
pisu mówiącego o zobowiązaniu państw do 
wycofywania węgla. Sprzeciw najmocniej 
wyrażały Indie i Chiny.
Rozczarowanie wyraził przewodniczący 
COP26 Alok Sharma, który powiedział, że 
jest mu „bardzo przykro” z powodu tego, 
jak potoczyły się obrady. 
W pakcie podkreślono również nacisk na pil-
niejsze redukcje emisji i obiecano więcej pie-
niędzy dla krajów rozwijających się, aby po-
móc im w łagodzeniu skutków zmian klimatu.
Zobowiązania podjęte w Glasgow nie idą 
jednak wystarczająco daleko, by zatrzymać 
wzrost średniej temperatury w granicach 
1,5 st. C w stosunku do początku epoki 
przemysłowej. 
W ramach porozumienia kraje postanowiły 
spotkać się w przyszłym roku, aby zobowią-
zać się do dalszych poważnych redukcji emi-
sji dwutlenku węgla, tak aby cel 1,5 st. C mógł 
zostać osiągnięty. Obecne zobowiązania, 
jeśli zostaną spełnione, mogą jedynie ogra-
niczyć globalne ocieplenie do 2,4 st. C. Ale 
naukowcy twierdzą, że jeśli średnia globalna 
temperatura wzrośnie o więcej niż 1,5 st. C, 
na Ziemi odczuwalne będą poważne skutki 
zmian klimatycznych, a miliony ludzi narażo-
nych będzie na ekstremalne upały.

KRYZYS MIGRACYJNY 
NA GRANICY Z BIAŁORUSIĄ
Od 2 września, w związku z presją migra-
cyjną w przygranicznym pasie z Biało-

W I A D OMO Ś C I
rusią, w 183 miejscowościach woj. pod-
laskiego i lubelskiego obowiązuje stan 
wyjątkowy. Został on wprowadzony na 
30 dni. Sejm zgodził się na przedłużenie 
go o kolejne 60 dni.
Do połowy przyszłego roku na odcinku gra-
nicy z Białorusią stanie stalowy płot zwień-
czony drutem kolczastym i wzbogacony 
o urządzenia elektroniczne. Na terenie Pod-
lasia powstanie zapora o długości 180 km 
i wysokości 5,5 m. Wzdłuż granicy zamon-
towane zostaną czujniki ruchu oraz kamery 
dzienne i nocne. Na terenie Lubelszczyzny 
naturalną zaporą jest rzeka Bug.
Od początku roku Straż Graniczna zano-
towała ponad 36 tys. prób nielegalnego 
przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, 
z czego ok. 7 tys. w listopadzie, blisko 
17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we 
wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.
Po obu stronach granicy polsko-białoru-
skiej zmarło dotąd ponad dziesięć osób 
(dane na 17.11.2021).

AUSTRIA – CAŁKOWITY 
LOCKDOWN I OBOWIĄZKOWE 
SZCZEPIENIA 
Austria jako pierwszy kraj w Unii Europej-
skiej zdecydowała się na wprowadzenie 
powszechnego obowiązku szczepień prze-
ciwko koronawirusowi. Od 22 listopada 
wprowadzony został również lockdown na 
10 dni, który może zostać przedłużony do 
maksymalnie 20 dni. Wszystko w związku 
z rosnącą falą zakażeń.
Mieszkańcy będą mogli opuszczać domy 
jedynie w określonych przypadkach, takich 
jak wyjście po zakupy spożywcze, upra-
wianie sportu czy wizyta u lekarza. Szkoły 
i przedszkola pozostaną otwarte, jednak 
władze zwróciły się do rodziców, by w mia-
rę możliwości pozostawili dzieci w domu. 
Pracownikom biur zalecana jest praca zdal-
na. Odwołano jarmarki bożonarodzeniowe, 
zamknięto restauracje.
Ze względu na utrzymującą się wysoką licz-
bę zachorowań na Covid-19 Austria zdecy-
dowała już wcześniej o wprowadzeniu lock-
downu dla osób nieszczepionych.
Oddziały intensywnej terapii dla pacjen-
tów z Covid-19 w części regionów Austrii są 
na granicy pełnego zapełnienia. Mówi się 
o rozpoczęciu triażu; trzeba będzie decy-
dować, który pacjent ma największą szansę 
na przeżycie. Osoby z małymi szansami na 
przeżycie nie będą już trafiać na OIOM. Do-
tyczyć to będzie również innych pacjentów. 

Chodzi o to, u kogo prawdopodobieństwo 
przeżycia jest największe – np. u pacjenta 
z Covid-19, czy u pacjenta z zawałem serca.
Po wygaśnięciu lockdownu obostrzenia 
będą nadal obowiązywać osoby niezaszcze-
pione. Dodatkowo rząd zapowiedział, że 
od 1 lutego 2022 r. szczepienie przeciw  
Covid-19 będzie obowiązkowe.
Według ostatnich danych Uniwersytetu 
Johnsa Hopkinsa, w Austrii w pełni zaszcze-
pionych jest niecałe 66 proc. mieszkańców, 
co stanowi jeden z najniższych wskaźników 
szczepień wśród państw Europy Zachodniej. 

DEMONSTRACJE 
PRZECIWNIKÓW OBOSTRZEŃ 
W listopadzie odbyły się demonstracje 
przeciwko obostrzeniom wprowadzo-
nym w wielu krajach Europy. 21 listopada 
w Brukseli 35 tys. ludzi przemaszerowało 
przez centrum miasta; doszło do starć z po-
licją. Protestujący sprzeciwiali się głównie 
przepustkom Covid-19. Protest rozpoczął 
się pokojowo, ale niektórzy rzucali kamie-
niami i fajerwerkami w stronę funkcjona-
riuszy, którzy odpowiedzieli gazem łzawią-
cym i armatkami wodnymi. Aresztowano 
44 osoby.
Z kolei w Holandii zamieszki trwały trzy 
noce z rzędu. W Rotterdamie funkcjonariu-
sze policji otworzyli ogień po tym, jak pro-
testujący rzucali kamieniami i fajerwerkami 
oraz podpalili samochody policyjne. W Ha-
dze ludzie rzucali w policję fajerwerkami 
i podpalali rowery.
Policja aresztowała 15 osób w mieście Roo- 
sendaal na południu kraju, gdzie podpalono 
szkołę podstawową, a w Enschede wpro-
wadzono stan wyjątkowy, aby ludzie nie 
wychodzili w nocy na ulice.
Holandia jest pod trzytygodniowym czę-
ściowym lockdownem, który zmusza re-
stauracje do wcześniejszego zamknięcia 
i zakazuje kibicom wstępu na imprezy 
sportowe.
Protestujący są również wściekli na za-
kaz używania fajerwerków w sylwestra 
i na rządowe plany wprowadzenia prze-
pustek dla zaszczepionych w obiektach 
zamkniętych.
Tysiące demonstrantów wyszły na uli-
ce także w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu, 
a w Danii około tysiąca osób protestowało 
w Kopenhadze przeciwko rządowym pla-
nom nakazania pracownikom sektora pu-
blicznego poddania się szczepieniom, aby 
mogli wejść do zakładów pracy.
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BELGIA    KORONAWIRUS
SPOTKANIA W POMIESZCZENIACH 
ZAMKNIĘTYCH (KONCERTY,  
IMPREZY SPORTOWE, TARGI ITP.)
Zajęcia w środku pomieszczeń muszą odby-
wać się w pozycji siedzącej (z zachowaniem 
zasady CST plus noszenia maski).

Halowe zawody sportowe, zarówno amator-
skie, jak i profesjonalne, mogą odbywać się 
wyłącznie bez udziału publiczności. Uczest-
nikom do 18. r.ż. mogą towarzyszyć rodzice.

W przypadku imprez targowych Komisja po-
twierdza obowiązek noszenia maski.

SFERA PRYWATNA
Władze postanowiły całkowicie zakazać prywat-
nych spotkań, ale nie w domach prywatnych. 

Wyjątkiem będą śluby i pogrzeby. Przyjęcia te 
będą musiały być zgodne z zasadami ustalo-
nymi podczas ostatniego Komitetu Konsulta-
cyjnego (CST i 50 osób w pomieszczeniach, 
100 osób na zewnątrz).

W przypadku korzystania z profesjonalnych 
usług cateringowych usługi te są również 
ograniczone do godzin od 5.00 do 23.00, 
z wyjątkiem wesel.

TESTOWANIE KONTAKTU WYSOKIEGO 
RYZYKA
Osoby, które miały kontakt z inną zakażoną 
osobą (wysokie ryzyko), nie będą już musiały 
być badane pierwszego i siódmego dnia, ale 
tylko raz – trzeciego dnia. Decyzję tę podjęto 
w celu odciążenia ośrodków robienia testów. 
Zasada ta nie ma zastosowania dla osób nie-
szczepionych, które nadal muszą być badane 
pierwszego i siódmego dnia.

SZCZEPIENIA – TRZECIA DAWKA
27 listopad zdecydowano, że nie będzie gru-
py priorytetowej aby otrzymać trzecią dawkę 
szczepionki. Osoby zaszczepione otrzymają 
zaproszenie na dawkę przypominającą po 
6 miesiącach od drugiej dawki w przypadku 
szczepionek Moderna i BioNTech-Pfizer, po 
4 miesiącach od drugiej dawki w przypadku 
szczepionki AstraZeneca i po 2 miesiącach od 
pojedynczej dawki w przypadku Johnson & 
Johnson (szczepionka Janssen).

Zaproszenia wysyłane będą na podstawie 
dwóch kryteriów: odstępu czasu od ostatniej 
dawki, który różni się w zależności od szcze-
pionki i wieku. Platformy Qvax i Bruvax zosta-
ną reaktywowane.

WARUNKI UZYSKANIA TESTU 
PCR PRZEZ SAMOOCENĘ

Za pośrednictwem strony internetowej ma-
santé.be można samodzielnie ocenić po-
trzebę wykonania testu PCR. Należy w tym 
celu wypełnić kwestionariusz online. Jeśli 
wykonanie testu PCR będzie potrzebne, 
na końcu kwestionariusza generowany jest 
kod, który pozwoli umówić się na wizytę 
bezpośrednio w centrum testowym lub ap-
tece. Nie ma już potrzeby umawiania się do 
lekarza. 

Udając się na test, trzeba zabrać kopię swo-
jego formularza. 

Jeśli jednak są poważne objawy choroby lub 
należy się do grupy ryzyka, zawsze najlepiej 
jest skontaktować się z lekarzem.

Aby uzyskać dostęp do kwestionariusza on-
line, wystarczy wejść na stronę internetową 
masanté.be. Następnie należy przejść do 
sekcji „Covid-19 i dane osobowe”, a potem 
kliknąć na „Self Assessment Testing SAT” 
(trzy wersje językowe: fr., niderl., niem.). 

EMA ZALECA LEK FIRMY 
MERCK NA COVID-19 

Regulator rynku leków Unii Europejskiej do-
radził, że eksperymentalny lek na Covid-19 – 
Molnupirawir firmy Merck (MRK.N) i Ridge-
back Biotherapeutics – może być podawany 
w ciągu pięciu dni od wystąpienia pierwszych 
objawów w leczeniu dorosłych, którzy nie 
potrzebują wsparcia tlenowego i są zagrożeni 
ciężką chorobą.

Europejska Agencja Leków stwierdziła, że ta-
bletki powinny być przyjmowane dwa razy 
dziennie przez pięć dni. Jej rada pomoże 
państwom członkowskim w podjęciu decyzji 
o ewentualnym wczesnym stosowaniu leku 
przed szerszym dopuszczeniem go do obrotu.

Molnupirawir to doustny lek przeciwwiruso-
wy, który – poprzez zwiększenie liczby mutacji 
w materiale genetycznym wirusa – zmniejsza 
jego zdolność do namnażania się w organizmie.

EMA dopuściła do tej pory na rynek europejski 
trzy leki na Covid-19. 

Pierwszy – Veklury, który zaburza produkcję 
wirusowego RNA – w lipcu 2020 r. Dwa kolejne 
– Ronapreve i Regkirona, oparte na przeciwcia-
łach monoklonalnych – 11 listopada br. 

OBOSTRZENIA OBOWIĄZUJĄCE 
OD 20 LISTOPADA br.

• Praca zdalna: obowiązkowa, przez 4 dni 
w tygodniu do 19 grudnia br.

• Maska obowiązkowa od 10. roku życia 
w środkach transportu publicznego, skle-
pach, miejscach kultu, placówkach opieki 
zdrowotnej oraz podczas imprez, niezależnie 
od tego, czy odbywają się one wewnątrz czy 
na zewnątrz. 
• Covid Safe Ticket+ (CST+): wymagany przy 
wstępie do restauracji, baru, kina, muzeum 
i na imprezy kulturalne. Teraz dodatkowo bę-
dzie trzeba mieć też maskę, np. nie będzie już 
można zdejmować jej w kinie, teatrze lub na 
koncercie.

W restauracjach maska nie będzie obowiąz-
kowa tylko przy stole. 

CST+ będzie wymagany w przypadku, gdy jest 
min. 50 osób w pomieszczeniach i 100 osób 
na zewnątrz.

DODATKOWE OBOSTRZENIA 
PODJĘTE 26 LISTOPADA br.

Przyspieszone spotkanie Komisji Konsulta-
cyjnej jest wyraźnym znakiem szybko po-
garszającej się sytuacji sanitarnej w Belgii. 
Celem nowych obostrzeń jest zmniejszenie 
presji na szpitale i ograniczenie rozprze-
strzeniania się wirusa między ludźmi. 

ŻYCIE NOCNE
Kluby nocne, dyskoteki zostają zamknięte 
od tego weekendu. 

RESTAURACJE, KAWIARNIE, BARY
Obowiązkowy czas zamknięcia lokali ustalono 
na 23.00 (dokładnie od 23.00 do 5.00 rano).

Przy jednym stole może usiąść maks. 6 osób 
(chyba że najbliższa rodzina jest większa). 

Również sklepy nocne będą musiały być za-
mykane o godzinie 23.00.

SPOTKANIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 
(JARMARKI BOŻONARODZENIOWE ITP.)
Imprezy publiczne na wolnym powietrzu: je-
żeli organizatorzy nie będą przestrzegać zasad 
zachowania dystansu społecznego i utrzyma-
nia odległości 1,5 m między każdą grupą, ich 
impreza zostanie zamknięta.

Można organizować jarmarki bożonarodze-
niowe, ale muszą się one kończyć najpóźniej 
o godz. 23.00.
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prowadzenie dokumentacji kadrowej,

sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, 

świadectw pracy, oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,

wsparcie podczas kontroli inspekcji pracy, ubezpieczeń 

społecznych i urzędu skarbowego,

wsparcie w kontaktach z zewnętrznym organem BHP, skierowa-

nia na badania lekarskie.

rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w Dimona,

sporządzanie listy płac i pasków pracowniczych i menadżerów,

naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów 

urlopowych, premii i nagród,

rozliczanie nadgodzin,

sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu 

skarbowego i ubezpieczeń społecznych,

obsługa ekspatów oraz firm delegujących pracowników do Belgii,

doradztwo w zakresie prawa pracy.



Zwyczaj całowania się pod jemiołą za-
wdzięczamy Celtom. Uważali ją za symbol 
nieśmiertelności, ponieważ pozostawała 
zielona, podczas gdy drzewa, na których 
rosła, traciły liście. Zbierana była przez 
druidów, czyli celtyckich kapłanów, któ-
rzy bardzo wysoko cenili jej właściwości 
medyczne – wierzyli, że jest panaceum 
na wszystkie choroby. Umieszczano ją 
w każdym domostwie jako amulet prze-
ciwko złym duchom i piorunom. Panował 
zwyczaj, by gości witać właśnie pod do-
mową jemiołą. Miało to znaczenie ma-

giczne: chodziło o zapewnienie domowni-
kom pomyślności i obfi tych zbiorów oraz 
o ochronę przed złymi mocami. Zwyczaj 
odrodził się w Anglii w XVI w. i stąd trady-
cja dotarła do naszych czasów, przyjmując 
postać zwykłego pocałunku pod jemiołą. 
Roślina ta stała się charakterystyczną 
świąteczną ozdobą mieszkań, a pocału-
nek wymieniony pod nią 31 grudnia jest 
nieodłączną częścią życzeń noworocz-
nych. Zwyczaj nie stracił na popularności 
w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo-
nych oraz we wszystkich krajach angloję-
zycznych. A za sprawą globalizacji stał się 
znany i praktykowany na całym świecie.

Pierwsi świętują nastanie nowego roku 
mieszkańcy Nowej Zelandii i to właśnie 
oni czynią to w wyjątkowo głośny spo-
sób. Z wybiciem północy wyjmują z ku-
chennych szaf garnki i uderzają w nie na 
znak radości i z nadzieją na pomyślność 
w roku, który właśnie się zaczął. Podobny 
zwyczaj, ale już na kontynencie europej-
skim, mają Duńczycy. Oni z kolei rzucają 
na podłogę i rozbijają wyszczerbione lub 
popękane talerze oraz kubki. W ten spo-
sób wyrzucają z siebie stres nagromadzo-
ny w ciągu roku i mogą wejść w nowy rok 
uspokojeni i „odświeżeni” – gotowi na 
przyjęcie całej pomyślności. A przy oka-
zji – pozbywają się uszkodzonych naczyń. 
Hałas to część rytuału – oznacza śmierć 
starego i narodziny nowego porządku. 
Tak jak dawniej śpiewami i klekotkami 
wypędzano stary rok, tak dziś w sylwe-
strową noc odpala się fajerwerki.

Ogień w wielu kulturach jest symbolem 
oczyszczenia i zapomnienia. I tak miesz-
kańcy Ekwadoru wykorzystują go w obrzę-
dach związanych z końcem roku. Wycinają 
z papieru ludzkie sylwetki, które stają się 
symbolicznymi wizerunkami wszystkich 
złych ludzi spotkanych w ciągu minionych 
dwunastu miesięcy. Następnie papiero-
we postaci są palone. W ten oto sposób 
pozbywają się ich na progu nowego roku. 
W Panamie tego typu papierowe sylwetki 
symbolizują znane w kraju postaci z życia 
politycznego i społecznego czy też po-
pularnych aktorów i sportowców. Nie są 
palone w akcie nienawiści, ale symbolicz-
nego podsumowania starego roku. Szkoci 
rozpalają wielkie ogniska, często w kształ-
cie statków. Organizowane są parady, na 
których rozbłyskują kule ognia. Rosjanie 
mają swój własny sposób na świętowanie 
tego czasu. Życzenia na nadchodzący rok 
spisują na małych karteczkach, po czym 
je palą, a popiół wsypują do kieliszka 
z szampanem, który wypijają po dwu-
nastym uderzeniu zegara w sylwestra. 
Wszystkie te czynności mają sprawić, iż 
zapisane na karteczce życzenia się speł-
nią. Zimne ognie, które są nadal bardzo 
popularnym noworocznym gadżetem, to 
namiastka wielkich ognisk rozpalanych 
powszechnie w dawniejszych czasach.

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/mlodzi-ludzie-wykonujacy-prace-domowe-w-lazience_5524742.
htm#page=1&query=Czyszczenie%20dom&position=28&from_view=search

Ogień w wielu kulturach jest symbolem 
oczyszczenia i zapomnienia. I tak miesz-
kańcy Ekwadoru wykorzystują go w obrzę-
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Przed Bożym Narodzeniem i sylwestrem 
dokładnie sprzątamy mieszkania. W Japo-
nii istnieje stary zwyczaj osoji, który polega 
na przeprowadzeniu zabiegu głębokiego 
oczyszczania. Najpierw sprząta się w do-
mach – bardzo, bardzo dokładnie. Potem 
następuje czas na oczyszczenie ludzkiej 
duszy. Wieczorem ostatniego dnia roku 
uderza się w dzwon 108 razy przed samym 
wybiciem północy. Dlaczego? Według bud-
dyjskich wierzeń istnieje właśnie 108 czło-
wieczych pokus. Należy je wyrzucić z ciała, 
by czystym wejść w nowy rok. Także w wie-
lu religiach, w tym w chrześcijaństwie, dużą 
rolę przykłada się do duchowego oczysz-
czenia przez różne praktyki. Ma to zapew-
nić wyznawcom danej religii pozbycie się 
z ciała, duszy i serca tego wszystkiego, co 
człowieka obciąża i oddala od Boga. W Po-
łudniowej Afryce wielkie porządki przed 
Nowym Rokiem oznaczają pozbycie się 
wszystkich rzeczy, z których się już nie ko-
rzysta lub które nie działają. Nie jest więc 
czymś niezwykłym, że przez okna wyrzu-
cane są popsute radia, a nawet telewizory. 
Nowy rok to nowe życie, trzeba w niego 
wejść bez balastu.

Tak jak każde święto czy uroczystość, tak 
i sylwester jest okazją do raczenia się spe-
cjalnym posiłkiem. Bardzo wyszukanym 
albo charakterystycznym dla tego właśnie 
czasu. Obecnie na całym świecie z oka-
zji Nowego Roku wypijane są hektolitry 
szampana. Wino z bąbelkami stało się obo-
wiązkowym sylwestrowym napojem. Ale 
co kraj, to obyczaj, i tak w Szkocji tradycja 
nakazuje, by osoba, która pierwsza przekro-
czy próg domu w Nowy Rok, przyniosła ze 
sobą prezent. W tym kraju jest to najczę-
ściej butelka whiskey, oczywiście szkockiej. 

Dawniej w Estonii był zwyczaj, by w czasie 
pierwszego dnia roku jeść posiłek siedem 
razy. W ten sposób zapewniano sobie ob-
fitość jedzenia w całym nadchodzącym 
roku. Obecnie niekoniecznie przestrzega się 
zasiadania do stołu aż siedmiokrotnie, po 
prostu – jak i w innych krajach – tego dnia 
Estończycy folgują sobie pod względem pi-
cia i jedzenia. Z kolei Grecy na sylwestrową 
noc przygotowują ciasto, w którym znaj-
duje się jedna moneta – ten, komu się ona 
dostanie, może liczyć na szczęście. 

W Hiszpanii przygotowuje się dwanaście wi-
nogron. A to w tym celu, by z każdym ude-
rzeniem zegara wybijającego północ zjeść 
jeden owoc. Nie można pominąć żadnego 
uderzenia, bo każde grono symbolizuje je-
den miesiąc nadchodzącego roku, a pomyśl-
ność trzeba sobie przecież zapewnić na cały 
przyszły rok. W Chile w tym celu zjada się 
łyżkę soczewicy. Mieszkańcy Finlandii stara-
ją się odkryć, co ich czeka w nowym roku, 
podczas obrzędu topienia cyny. Przypomina 
to trochę polskie wróżby andrzejkowe i lanie 
wosku. Z kształtu ulanej fi gury odczytuje się 
przyszłość. Statek oznacza podróże, serce – 
miłość, pierścionek – ślub, itd.

 

1 stycznia w Belgii kultywowany jest zwy-
czaj wkładania monety pod talerz, na 
którym pojawia się danie z kapusty, zja-
dane w gronie rodziny. Monetę można 
także trzymać w czasie posiłku w ręku lub 
schować w kieszeni. Chodzi o to, by za-
pewnić sobie dopływ pieniędzy przez cały 
rok. Kapusta pojawia się nieprzypadkowo 
jako noworoczny posiłek. Po sylwestro-
wych toastach poziom alkoholu w orga-
nizmie wzrasta, a ulgą dla wątroby jest 
właśnie danie z kapusty, zwłaszcza uki-
szony sok z tego warzywa. Jak przystało 
na kraj o celtyckich korzeniach, popular-
ne jest całowanie się pod jemiołą, a także 
otrzymywanie prezentów lub pieniędzy 
z okazji Nowego Roku. Wcześniej pierw-
szego dnia roku tłumnie się odwiedzano 
i obowiązkowo wypijano kieliszek alkoho-
lu – w Walonii był to pèket na dobry rok, 
co często doprowadzało do stanu całkowi-
tej nietrzeźwości pod koniec dnia. Dzieci 
chodziły po domach, życząc dobrego roku, 
i otrzymywały drobne monety lub gofry. 
Obecnie ta tradycja widoczna jest jeszcze 
w zjawianiu się listonosza lub przedsta-
wicieli ekip zajmujących się zabieraniem 
worków ze śmieciami, którym ofi arowuje 
się pieniężny datek. 

W Polsce, wedle przysłowia „jaki sylwester, 
taki cały rok”, należy 31 grudnia zadbać 
o ładny wygląd, pełną lodówkę i pełny 
por� el, by każdego dnia następnych mie-
sięcy doświadczać pomyślności i obfi tości. 
Istnieje przesąd, by oddać pożyczone rzeczy 
i długi, tak aby wejść w nowy rok bez zobo-
wiązań. Niektórzy 31 grudnia nie sprzątają, 
by nie wymieść z domu szczęścia, inni tuż 
po północy otwierają okna i drzwi, by za-
prosić Nowy Rok do swoich mieszkań. Ten 
wyjątkowy dzień trzeba przywitać w gronie 
rodziny lub znajomych obfi tą kolacją. O pół-
nocy puszczane są fajerwerki i wylatuje ich 
w niebo naprawdę olbrzymia ilość. 

Sylwester i Nowy Rok to czas powszech-
nego świętowania. A poprzez wróżby 
i różnego rodzaju zwyczaje chcemy poznać 
przyszłość i zapewnić sobie szczęście. Przy-
najmniej na kolejne dwanaście miesięcy. 

Sylwia Maj

W Chinach i Japonii każdy nowy rok jest 
związany z postacią jednego z dwunastu 
zwierząt. Tegoroczny rok będzie rokiem 
tygrysa. Wielu ludzi kultywuje dawny 
zwyczaj i przebiera się z tej okazji w zwie-
rzęcy strój. A wszystko ma swoje źródło 
w starej legendzie, według której Budda 
odchodzący z ziemi poprosił zwierzęta 
o to, by go pożegnały. Stawiło się jednak 
tylko dwanaście gatunków i to właśnie ich 
przedstawiciele patronują cyklicznie ko-
lejnemu rokowi. W krajach Ameryki Połu-
dniowej zapewnić pomyślność ma bielizna 
lub ubranie w odpowiednim kolorze. Czer-
wony jest jak zwykle kolorem powodzenia 
w miłości, biały zapewnia spokój, niebieski 
– zdrowie, żółty – pieniądze. 

Dawniej w Estonii był zwyczaj, by w czasie 
pierwszego dnia roku jeść posiłek siedem 
razy. W ten sposób zapewniano sobie ob-
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ko ze względu na krzyki, jakie wydobywają 
się z wnętrza mojego por� ela, ale też dlate-
go, że nie chcę przyczyniać się do degradacji 
środowiska. Produkty spożywcze lądujące 
na hałdach śmieci rozkładają się i produkują 
gazy przyczyniające się do ocieplenia klima-
tu, a przy tym oddają do gleby i wody tru-
jące substancje organiczne. Kupowanie na 
zapas, impulsywne i niekontrolowane, nie 
jest jak widać dla nikogo dobre, warto zatem 
zapytać, co zrobić, jeśli już mamy w domu 
nadwyżkę jedzenia po świętach. 

Marta, jedna z moich przyjaciółek, zawsze 
sprawdza, co można zamrozić na później. 
Barszcz, pierogi i bigos to tylko niektóre po-
trawy mogące spokojnie poczekać w zam-
rażarce. To, czego nie da się zamrozić, czyli 
resztki mięs i warzyw, Marta zamienia w zu-
pełnie nowe danie – robi sos, pasztet albo 
jakąś tartę. Dzięki temu bardzo niewiele się 
marnuje. Warto też poszukać, czy w okolicy 
nie działa jakiś bank żywności albo jadło-
dzielnia, gdzie moglibyśmy oddać produkty. 
W okresie świątecznym wiele rodzin i osób 
samotnych szuka wsparcia, a jak wiadomo 
– każda pomoc się przydaje. Zawsze do-
brym rozwiązaniem jest podzielenie tego, 
co zostało. Mam znajomą, która w święta 
idzie jeszcze dalej i zawsze umawia się ze 
swoimi gośćmi, że każdy przyniesie na kola-
cję jedno danie, a później, jeśli coś zostanie, 
dzieli między przybyłych.

Planowanie budżetu i zakupów to pod-
stawa i dla wielu brzmi jak banał. Jednak 
dzięki temu możemy nie tylko bardzo łatwo 
sprawdzić, gdzie por� el nam przecieka, ale 
także uniknąć zbyt drogich i chybionych 
zakupów. Chodzenie do sklepu z listą poja-
wia się przy tej okazji zawsze jako naczelna 
rada i nie należy się temu zbytnio dziwić, 
ponieważ jest to zawsze bardzo dobry po-
mysł! Przed wyjściem na świąteczne zakupy 
koniecznie najpierw sprawdź sza� i, szafy, 
zamrażarki i spiżarki – bardzo często jedy-
nie wydaje nam się, że czegoś nie mamy 
w domu, ponieważ dawno temu wstawili-
śmy to w ciemny kąt i usunęliśmy z pamię-
ci. Przeszukanie pudeł z ozdobami choin-
kowymi uchroni nas przed nierozważnym 
wyrzucaniem pieniędzy w błoto, a naszą 
planetę przed tonami plas� kowych śmieci 
powstających przy okazji produkcji i sprze-
daży dekoracji. 

Sprawa ma się nieco inaczej, jeśli chodzi 
o produkty spożywcze – o ile przyprawy i ja-
kieś składniki do ciasta w domach zawsze 
można znaleźć, o tyle o karpia, śledzie, 
buraki i postny bigos niekoniecznie. Warto 
podczas rekonesansu w szafkach zapisać 

Wszyscy wiemy bardzo dobrze, że 
okres okołobożonarodzeniowy jest 
jednym z najbardziej bolesnych dla 
naszych budżetów domowych. Za-
kupy spożywcze, prezenty, ozdoby 
i podróże pochłaniają w grudniu lwią 
część naszych dochodów. W obliczu 
ogólnoświatowego wzrostu cen na to-
wary i usługi wielu z nas coraz częściej 
rozgląda się za tańszymi i często też 
bardziej ekologicznymi opcjami w co-
dziennym życiu i utrzymaniu domu. 
Wymieniłam się doświadczeniami 
z przyjaciółmi i w Polsce, i w Belgii, 
i doszłam do wniosku, że kilkoma po-
mysłami na bardziej ekologiczne i tań-
sze rozwiązania dla świątecznego bud-
żetu warto się z Państwem podzielić.

dokład-
nie, jakie 
potrawy 
p l a n u j e -
my podać 
– nie tylko 
n a  w i g i l i ę , 
a le  również 
później – i przy 
każdej zanoto-
wać, co jest nam 
potrzebne. Moja 
teściowa zapisu-
je także na swojej 
liście orientacyjną 
ilość danego produk-
tu na osobę (wiadomo 
na przykład, że dzieci 
karpia zjedzą mało albo 
wcale) i dzięki takiemu 
rozumowaniu może kupić 
okaz nieco mniejszy i tań-
szy. Lista pomoże nam tak-
że zachować spokój między 
półkami w sklepie oraz unik-
nąć wpadania w pułapki mar-
ke� ngowe, których w tym ner-
wowym czasie na każdym kroku 
pełno. Jeśli będziemy trzymać się 
menu i swoich zapisków, nie przy-
czynimy się również do powstania 
gigantycznej „nadwyżki spożywczej”. 

Wiem z własnych doświadczeń, że po 
każdych świętach zostają w lodówce 
tony produktów, które nie zawsze jestem 
w stanie przerobić. Wyrzucanie jedzenia 
nie wchodzi w moim domu w grę – nie tyl-

14 GAZETKA



Belgijska firma

Aaxe Titres-Services
z 17-letnim doświadczeniem
zatrudni osoby do sprzątania
(z własnymi godzinami lub bez)

Zapewniamy :

• Konkurencyjne wynagrodzenie na czas !

• Miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę.

• Bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy.

• Bon o wartości 35 euro na koniec roku.

• Eko czeki oraz upominki świąteczne.

• Premię na koniec roku.

• Świadczenia socjalne:  

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

• Ubezpieczenie w razie wypadku w miejscu pracy  

i w drodze do pracy.

• Smartfon do użytku zawodowego.

• 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.

www.aaxe.be       & 02 770 70 68         titres-services@aaxe.be

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Square Montgomery
Avenue de Tervueren 124,
1150 Bruxelles
Tel : 02 770 70 68
Krystyna: 04 96 30 24 68
Agnieszka: 04 99 05 17 46

Molenbeek-Basilique
Boulevard du Jubilé 27,
1080 Bruxelles
Tel: 02 420 33 50
Dorota: 04 97 42 90 21
sobota: 9h00 - 13h00

Woluwe-Duc
Rue du Duc 4,
1150 Bruxelles
Tel: 02 762 60 94
Jolanta: 04 95 25 99 84

Uccle-St.Gilles-Ixelles
Rue Vanderkindere 205,
1180 Uccle
Tel: 02 344 44 71
Aneta: 04 90 44 78 00

Diegem
Pegasuslaan 5/1,
1831 Diegem
Paulina: 04 86 20 84 40
środa 8h00 - 16h00

Nasze biura :

Miłych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wielu radosnych chwil w nadchodzącym 
Nowym Roku !
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orzechów 
p o m a l o -
wanych na 
różne kolory, 
w y c i n a n e k 
a lbo  f igurek 
z masy solnej. 
Wspólne przygo-
towywanie ozdób 
może być wspania-
łą zabawą z dzieć-
mi oraz okazją do 
wspominania, jak to 
było, kiedy sami by-
liśmy mali i z babcią 
czy dziadkiem kleiliśmy 
łańcuchy. W dobie pla-
s� kowych świecidełek do-
stępnych przez okrągły rok 
zapominamy o magii świąt. 
Zadania nie ułatwiają roz-
wrzeszczane dekoracje stra-
szące na każdym kroku już od 
listopada. Jednak poprzez coś 
tak prostego, jak tworzenie wła-
snoręcznych ozdób, można czar 
świąt na nowo obudzić. W inter-
necie i prasie pełno jest inspiracji, 
ale ja zachęcam do pójścia na ży-
wioł. Najładniejsze rzeczy powstają, 
kiedy dajemy się ponieść fantazji, a że 
czasem coś jest krzywe albo „naiwne”, 
to nic nie szkodzi, bo liczy się czas spę-
dzony z rodziną i przyjaciółmi. 

Kolejnym pomysłem na zmniejszenie stre-
su i uratowanie konta bankowego jest od-
powiednio wczesne reagowanie. Jeśli do 
świątecznych przygotowań zabierzemy się 
z wyprzedzeniem, możemy uniknąć nie tyl-
ko kolejek, ale także znacznie wyższych cen 
w sklepach. Promocje, które lansowane są 
przez cały rok, mogą nam zagwarantować 
nieco niższe koszty zakupu prezentów i je-
dzenia. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie 
cały czas, a nie tylko na kilka tygodni przed 
„godziną zero”. Zdarza się często, że sklepy 
i handlowcy przed świętami podnoszą ceny 
i przyklejają na nowych bardzo niewielkie ob-
niżki, a wszystko po to, by kupującym wyda-
wało się, że zrobili interes życia. 

Wiem, że może zabrzmi to śmiesznie, ale 
często tuż po świętach pojawiają się rzeczy-
wiste promocje na ozdoby świąteczne, dlate-
go kilka rzeczy, które zdobią nasze drzewko, 
kupiłam zaraz po świętach, mając już w pla-
nach rok następny. Coraz więcej osób wybie-
ra taki system zamiast zakupów na ostatnią 
chwilę, mając nadzieję, że oszczędzą sobie 
wystawania w kolejkach. Oczywiście i to jest 
bardzo dużym plusem zakupów świątecz-
nych z wyprzedzeniem, jednak wielu z mo-
ich znajomych zauważa też, że na ich koncie 
zostaje znacznie więcej funduszy. Jeśli chodzi 
o produkty spożywcze, to oczywiście dużo 
wcześniej można kupić suche i sypkie pro-
dukty, które akurat wypatrzymy w promocji, 
oraz wszystko, co da się zamrozić. 

 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także 
zobowiązanie się do własnoręcznego wy-
konania ozdób, prezentów i potraw. Już kil-
ka lat z rzędu dużą popularnością cieszą się 
naturalne dekoracje z drewna, patyków czy 
słomy. Do przybrania choinki można zatem 
użyć gwiazdek zrobionych z patyczków, 

Wykonane własnoręcznie ozdoby z drew-
na, kamyków, ciasta czy też z rzeczy z re-
cyklingu nie tylko upiększają nasze domy, 
ale i znacznie zmniejszają nasz „śmieciowy 
odcisk”, który zostawiamy na Ziemi. Świą-
teczne drzewka nie muszą tonąć w plas� ku, 
żeby można je było nazwać pięknymi. Czę-
sto mniej znaczy więcej, także jeśli chodzi 
o dekoracje. Jeśli już koniecznie chcemy ty-
powe bombki, łańcuchy i lampki, warto wy-
brać się do second handów. Przed świętami 
mają one wspaniałą kolekcję ozdób, które 
nie przyczyniają się do degradacji środowi-
ska w takim stopniu, jak nowe. 

Tradycyjne „kupne” prezenty, które co roku 
pochłaniają lwią część naszych budżetów, 
również bardzo łatwo można zastąpić albo 
wykonanymi własnoręcznie, albo kupiony-
mi od poprzedniego właściciela. W naszym 
społeczeństwie nadal pokutuje przekona-
nie, że o miłości do obdarowanego świad-
czy jedynie drogi, błyszczący, zapakowany 
w złotko prezent. Coraz więcej jest jednak 
osób podobnych do mnie, które znacznie 
bardziej cenią sobie podarunki z duszą, nie-
koniecznie oklejone ceną i znanymi metka-
mi. Własnoręcznie uszyta torba, zrobiony 
sweter, zdjęcie upamiętniające jakiś piękny 
moment w życiu będą znacznie bardziej 
wartościowe od kupki plas� ku ze sklepu. 

Zapytajmy swoich bliskich, o czym na święta 
marzą – znając ich preferencje, zawsze uda 
nam się zdobyć trafi ony prezent i unikniemy 
żenujących zwrotów albo dubli. Nie bójmy 
się mówić, co chcemy otrzymać, posyłajmy 
sobie listy i nie obawiajmy się umieszczania 
klauzuli: „może być z drugiej ręki”, jeśli to 
możliwe. Warto wybierać także opcje eko-
logiczne i o „niskiej szkodliwości”, czyli na 
przykład po zegarek udajmy się do sklepu 
w sąsiedztwie, zamiast zamawiać taki sam, 
tylko o 2 zł tańszy, z Chin. W ogóle przygoto-
wując się do świąt, starajmy się wspierać lo-
kalnych sprzedających i twórców. Sprawimy 
im swoją obecnością i zamówieniami bardzo 
wiele radości i unikniemy niepotrzebnego 
zanieczyszczania planety. 

To tylko kilka pomysłów na „dobrą zmianę” 
na święta. Mam jednak nadzieję, że część 
z Was, drodzy Czytelnicy, zechce kilka z moich 
rad wziąć sobie do serca i dzięki nim zadbać 
o swoje por� ele i o naszą piękną planetę.

Anna Albingier
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STOP DLA ŚWIĄTECZNEGO 
SZALEŃSTWA
W prawie każdym polskim domu przed świętami 
zwykło  się  załatwiać wiele  istotnych  spraw,  ta-
kich jak gruntowne porządki w najciemniejszych 
zakamarkach, pranie firanek, szorowanie okien, 
zagniatanie piernika. Do tego dochodzi gonitwa 
po  sklepach w  poszukiwaniu  najwspanialszych 
prezentów  pod  choinkę,  dekoracji,  inspira-
cji…  Prace  powinny  być  wykonywane  zgodnie 
i  z  uśmiechem  przez  wszystkich  członków  ro-
dziny; tata powinien ogłuszać i oporządzać kar-
pia oraz przynieść choinkę, mama zaserwować 
dwanaście  tradycyjnych  przysmaków,  najlepiej 
uzupełnionych  najnowszymi  trendami  kulinar-
nymi,  najmłodsi  powinni  przystroić  świąteczne 
drzewko, babcie zaś nucić kolędy…

Stop. Właśnie takiemu nastawieniu, łączącemu 
się z licznymi „koniecznymi” obowiązkami, wiele 
osób,  w  tym  także  katolików  religijnie  obcho-

Święta  
poza domem
Obchodzenie Bożego Narodzenia wiąże się w Polsce z ubieraniem choinki,  le-
pieniem uszek,  jedzeniem tradycyjnej kolacji wigilijnej, pasterką, świątecznymi 
spotkaniami.  Coraz  popularniejszym  trendem  staje  się  jednak  spędzanie  tego 
czasu poza murami własnego domu, z dala od krzątaniny  i natłoku zajęć oko-
łoświątecznych.  Duże  hotele  nad  morzem,  maleńkie  górskie  chatki,  wystaw-
ne pałace  i  imponujące  zamki,  pensjonaty na uboczu niewielkich miasteczek, 
apartamenty w metropoliach… To tylko niektóre z miejsc, w które coraz częściej 
udają  się  Polacy  całymi  rodzinami  po  to,  by w  czasie  świąt  naprawdę  odpo-
cząć i odciąć się od zobowiązujących, mocno angażujących polskich zwyczajów.

dzących  święta,  mówi:  nie.  Zwykle  zabiegani, 
uwikłani  w  pracę,  karierę,  dodatkowe  zajęcia, 
zawożenie  i  odwożenie  dzieci,  delegacje,  sta-
nie w korkach, w kolejkach w sklepie – w tym 
czasie  chcą po prostu… odpocząć. Wyrwać  się 
ze  szponów  stereotypów  i  spędzić  te  kilka dni 
z najbliższymi najefektywniej – czyli bez natłoku 
obowiązków, na rozmowie, na wspólnym śmie-
chu, na patrzeniu sobie w oczy i słuchaniu się na-
wzajem. Często na co dzień trudno jest znaleźć 
dla najbliższych – żony, męża, mamy, taty, córki, 
syna  –  odrobinę  życzliwego  zainteresowania, 
empatii, wsparcia czy po prostu milczącej, pełnej 
akceptacji obecności. Niektórzy chcą po prostu 
dobrze się wyspać, inni zjeść – bez spędzania go-
dzin w kuchni na przygotowaniach i zmywaniu, 
jeszcze  inni  pragną  się  oderwać  od  niewygod-
nych  pytań  i  zbędnych  komentarzy  przy  świą-
tecznym stole. Dlatego spędzanie świąt wbrew 
utartym  schematom  jest  wyborem,  z  którego 
nikt nikomu nie musi się tłumaczyć, choć wiele 
osób  takie  „wynaturzenie”  bożonarodzenio-
wych zwyczajów zapewne uzna za niewłaściwe.

INACZEJ, ALE NIE GORZEJ
Wyjazd  na  święta  to  świetny  pomysł  dla  tych, 
którzy lubią poznawać nowe miejsca, inne sma-
ki  i  zwyczaje.  Świętując  gdzie  indziej,  człowiek 
może  czerpać  dużo  dobrej  energii  z  samego 
miejsca i jego oferty kulturalnej i kulinarnej, nie 
tracąc  jednocześnie  sił  na  zbędne  obowiązki. 
Dla niektórych pobyty all  inclusive  zawierające 
pełne świąteczne menu są zapewne wystarcza-
jącym  powodem  do  zerwania  z  tradycją.  Inni 
szukają miejsc, w których cisza i spokój zastąpią 
codzienny  gwar miasta,  jeszcze  inni  –  bogatej 
oferty SPA i strefy relaksu, w której oderwą się 
od codziennych stresów i kłopotów.

Polacy najczęściej  jeżdżą w góry  i na wybrzeże 
Bałtyku. W tych pierwszych gromadzą się często 
miłośnicy sportów zimowych, dla których stoki 
narciarskie otwarte są również w dni świątecz-
ne. Nadmorskie atrakcje  też w tym czasie oży-
wają – spacery po plaży w zimowej aurze mogą 
być  równie  atrakcyjne,  jak  przemierzanie  gór-
skich szlaków. Inną formą świątecznej turystyki 
jest  zwiedzanie – pomimo że większość obiek-
tów kulturalnych będzie w tym czasie zamknię-
ta, to jednak same spacery po udekorowanych 
światełkami starówkach miast same w sobie są 
już wystarczającą atrakcją.

Oferta miejsc, w których można spędzić Boże 
Narodzenie, jest z roku na rok coraz bogatsza. 
Ośrodki,  pensjonaty,  hotele,  ośrodki  agrotu-
rystyczne  prześcigają  się  w  atrakcjach  –  od 
kuligów  w  śniegu  po  świąteczne  uczty,  od 
animacji  dla  dzieci,  spotkań  ze  Świętym Mi-
kołajem czy wspólnego ubierania choinki po 
wykonanie wyjątkowych dekoracji, od wspól-
nego  kolędowania  po  imponujące  koncerty 
i  widowiska… W  tym wszystkim  jest  jednak 
miejsce  dla  tych,  którzy  podczas  świąt  chcą 
mieć święty spokój  i nic nie robić. Być może 
trochę smutne jest to, że ktoś musi pracować, 
by  odpoczywać  mógł  ktoś.  Oczywiście  taka 
forma spędzania świąt nie jest tania i wyma-
ga  konkretnego  wkładu  finansowego.  Jeśli 
jednak  zrezygnować  ze  świątecznych  zaku-
pów, w tym także prezentów, na ten komfort 
i luksus mogłoby sobie pozwolić wielu z nas, 
ale chyba większości – brakuje odwagi.

Ewelina Wolna-Olczak
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 – Eric Bu� erworth

Dawno, dawno temu, na początku XIX w. 
w szkockim miasteczku Dunfermline żył 
sobie chłopiec – Andrew Carnegie. Jego 
ojciec miał zakład tkacki z trzema ręcznymi 
warsztatami. Gdy do użytku weszły tkalnie 
parowe, produkcja ręczna okazała się nie-
rentowna. Widmo nędzy zajrzało w oczy 
rodziny. Nie czekając ani chwili, ojciec spa-
kował manatki na statek i z całą rodziną 
udał się tam, gdzie obiecywano złote góry 
– do Ameryki. Migranci osiedlili się w ów-
czesnym centrum przemysłu włókienni-
czego, mieście Allegheny w Pensylwanii. 
Trzynastoletni Andrew nie miał czasu na 
radosne zabawy z rówieśnikami. Przez 
sześć dni w tygodniu po dwanaście godzin 
dziennie pracował w fabryce odzieżowej. 
Jedynie w niedziele uczęszczał do szkółki, 
gdzie pobierał naukę pisania i czytania. Gdy 
pewnego dnia nauczyciel zapytał Andrew 
o ulubiony cytat z Biblii, młody na poczeka-
niu zmyślił: „Dbaj o grosze swoje, bo talary 
twoje same o siebie dbać nie będą”. Te sło-
wa okazały się dla chłopca prorocze. 

że aby zrealizować marzenia, wcale nie 
trzeba być superbohaterem zwalczającym 
szeroko pojęte zło i posiadającym nadzwy-
czajne umiejętności. Wystarczy posiąść 
odpowiednią wiedzę. 

W 1908 r. na drodze Andrew Carnegie 
stanął młody, ambitny dziennikarz – Na-
poleon Hill. Otrzymał zlecenie przepro-
wadzenia wywiadu z bogaczem. Hilla za-
intrygował rozmówca, który autorytarnie 
oznajmił, iż sam proces osiągania sukcesu 
jest w stanie przedstawić w prostej formu-
le, którą przeciętny zjadacz chleba mógłby 
zastosować, aby odmienić swój los. Bystry 
reporter także wpadł w oko potentatowi. 
Zlecił więc młodemu przeprowadzenie wy-
wiadów z ponad pięciuset kobietami i męż-
czyznami, którzy osiągnęli życiowy i zawo-
dowy sukces. Dziennikarz przeprowadził 
wywiady z takimi osobami, jak m.in. Tho-
mas Edison, Alexander Graham Bell, Hen-
ry Ford, John D. Rockefeller czy Theodore 
Roosevelt. Realizacja zadania trwała blisko 
dwadzieścia lat. Opisy spotkań z możnymi 
tego świata i analizę ich drogi do sukcesu 
można znaleźć na stronach książek Hilla. 

Hill koncentrował się na ukazywaniu me-
chanizmów powstawania osiągnięć oraz 
tego, jaka właściwie jest formuła na to, 
aby przeciętniacy osiągali sukces. Wyniki 
poszukiwania zawiera „Filozofi a sukcesu” 
– formuła dojścia „od biedy do dostatku”, 
opublikowana po raz pierwszy w 1928 r. 
jako kurs do samodzielnej nauki zatytuło-
wany „Prawa sukcesu”. Była to pierwsza 
tego typu pozycja w światowej literaturze. 
Baza, którą zebrał Napoleon Hill dziesiątki 
lat temu i która wciąż jest rozbudowywana 
przez rzesze trenerów i psychologów, służy 
coraz większemu gronu osób.

 
 – George Eliot

Rozwój osobisty nie ma określonej defi-
nicji. To sposób na to, by człowiek mógł 
prawidłowo ocenić swoje umiejętności 
i cechy oraz był w stanie skutecznie wy-
znaczać swoje cele życiowe. Najbardziej 
treściwa defi nicja rozwoju osobistego od-
nosi się do określonego rozumienia osoby 
człowieka. Według tej perspektywy nie 
zależymy od tego, co posiadamy, lecz od 
tego, kim jesteśmy. Można więc w skrócie 
powiedzieć, że rozwój osobisty to dążenie 
do maksymalizacji ludzkiego potencjału. 

Chciałbyś być w czymś lepszy? Pokonać słabości? Być szczęśliwszy? Wie-
rzyć w siebie? Mieć energię do działania? Zachowywać wewnętrzny spokój? 
Zrealizować swój pomysł na życie? Odkryć drzemiący w tobie potencjał? 
Mieć odwagę czerpać z życia pełnymi garściami? Kto by nie chciał!

Z przędzalni Andrew przeszedł do fabryki 
przyrządów telegrafi cznych, gdzie doglą-
dał małego silnika parowego. Z robotnika 
stał się urzędnikiem, a z urzędnika – inwe-
storem. Powód? Miał nosa do interesów 
i zmysł inwestycyjny. Kiedy niepozornie 
wyglądający mężczyzna o nazwisku Theo-
dore T. Woodruff przedstawił mu plany 
swojego wynalazku, wagonu z miejsca-
mi do spania, Andrew wywęszył szansę 
na intratne przedsięwzięcie. Nie mylił się 
– patent zrewolucjonizował sposób po-
dróżowania po Stanach Zjednoczonych. Ko-
lejna inwestycja także okazała się strzałem 
w dziesiątkę. Lokata w odkryte w okolicach 
Pi� sburgha źródła ropy na� owej przyniosła 
horrendalne zyski. Tym sposobem w wieku 
trzydziestu lat Andrew został milionerem. 
Czy spoczął na laurach? A gdzież tam! In-
westował w huty i wytwórnie stali, a także 
branże pokrewne, np. kopalnie węgla i rud. 
Budował mosty, statki, wagony, lokomoty-
wy, uzbrojenie, a jego fortuna rosła w za-
trważającym tempie. I tak pod koniec XIX w. 
Andrew Carnegie stał się najbogatszym czło-
wiekiem na świecie. Od nędzy do pieniędzy.

Opinia głosiła, że Carnegie był kapitali-
stycznym krwiopijcą, co nie zmienia faktu, 
że na emeryturze zajął się fi lantropią. Roz-
dając swój majątek, perorował, że pieniądz 
jest najbardziej upodlającym człowieka 
bożkiem. Jednak do końca był wierny po-
glądowi, że w życiu nie ma nic za darmo, 
a praca uszlachetnia. Darmozjadów tępił.

  Napoleon Hill

Czy osoba z deficytem na koncie, zablo-
kowanymi środkami na rachunku i bogatą 
kartoteką w Krajowym Rejestrze Długów 
może być reklamą sukcesu? Skądże! Tylko 
ci, którzy generują dochody, mają prawo 
wypowiadać się na ten temat. Okazuje się, 

28 GAZETKA





 
 – Eric Bu� erworth

Ostatnia dekada to rosnąca popularność 
ruchu propagującego rozwój osobisty. 
To niebywale dochodowa branża, która 
opiera się na kilku formatach relacji biz-
nesowych. Głównymi są sprzedaż deta-
liczna (ang. business-to-consumer) oraz 
B2B (business-to-business). Ta pierwsza 
to przede wszystkim mnogość książek, 
kursów rozwoju osobistego (obejmują-
cych także taką tematykę, jak np. fi tness, 
odchudzanie, joga), wykładów motywa-
cyjnych czy warsztatów. Niektóre pro-
gramy są udostępniane online. Oferta 
B2B obejmuje programy sprzedawane 
fi rmom i administracjom rządowym oraz 
samorządowym. Ich celem jest najczęściej 
ocena potencjału pracowników oraz po-
prawa ich efektywności (zarządzanie cza-
sem, programy szkoleniowe i rozwojowe, 
szkolenia biznesowe, mentoring). 

Sęk w tym, że trzeba odróżnić konstruktywny 
samorozwój od marke� ngowego bicia piany. 
Samorozwój sprzedaje się nam na każdym 
kroku. Notabene „sprzedawać” jest tu sło-
wem kluczowym, bo za materiały niejeden 
ekspert każe sobie płacić jak za zboże. Trzeba 
nauczyć się rozróżniać certyfi kowanych spe-
ców od krasomówców operujących ogólni-
kami. Muszę cię jednak zmartwić – lekko nie 
będzie. Nie ma jednej najlepszej książki ani 
jednego najlepszego kursu. Trudno rozwijać 
się, jeśli nie wiesz, w jakim kierunku to robić. 
Gdy wiesz, czego szukasz, zdecydowanie ła-
twiej będzie ci ocenić jakość źródła.

 
 

– Brian Tracy

Wydaje się, że proces edukacyjny czło-
wieka kończy się po szkole średniej lub po 
studiach wyższych. Iluzja! Ukończenie szkół 
jest tylko wstępem do nauki, jaką czerpie-
my z życia. Rozwój osobisty to proces trwa-
jący permanentnie. Jednak zalew infor-
macji na jego temat powoduje, że można 
łatwo wpaść w pułapkę przebodźcowania. 
Nie łap wielu srok za ogon. Lepiej skupić 
się na jednej metodzie (i jednej zmianie 

naraz), jednej wskazówce czy jednym ćwi-
czeniu, by sprawdzić, czy ta forma jest dla 
ciebie odpowiednia. W pracy nad sobą nie 
ma szybkich rozwiązań ani drogi na skróty. 
Efektywne podejście zakłada stopniową 
zmianę, aby zwiększyć szanse na sukces. 

Zacznij od podcastów. Podcasting to 
rodzaj internetowej audycji radiowej 
transmitowanej cyklicznie i podzielonej 
najczęściej na odcinki. Podcaster, czy-
li prowadzący, dzieli się w poszczegól-
nych odcinkach wiedzą, spostrzeżeniami 
i obserwacjami na dany temat. Podcasty 
przeważnie dotyczą konkretnej dziedziny 
– od biznesu, przez medytację, zdrowe 
odżywianie, sport, do kwes� i organizacji 
czasu. Możesz ich słuchać, jadąc autobu-
sem, wykonując obowiązki domowe czy 
podczas spaceru z psem.

Jeśli wolisz słowo pisane, sięgnij po 
czasopisma branżowe. Stanowią one 
praktyczną pomoc w wielu obszarach. 
W kioskach (również tych w postaci apli-
kacji internetowych) znajdziesz tytuły dla 
urzędników, księgowych, informatyków, 
kadry zarządzającej, nauczycieli czy praw-
ników. Swoje magazyny znajdą zaintere-
sowani rynkiem poligrafi cznym, hodowlą 
pieczarek, pasjonaci modelarstwa czy 
kuchni wegańskiej. Podstawowe założe-
nia towarzyszące prasie specjalistycznej 
to wysoka wartość merytoryczna, przy-
datność informacji i jasność przekazu. 
Przeczytanie jednego artykułu zajmie 
chwilę, a przysporzy nowej wiedzy. Kiedy 
znajdziesz więcej czasu, sięgnij po książkę 
zbierającą dobre recenzje.

Wykorzystuj także platformę YouTube. 
Z zamieszczonych na niej produkcji do-
wiesz się, jak ugotować idealne jajko na 
twardo, kim jest podmiot liryczny, którym 
typem kolorystycznym jesteś i jak wykonać 
ścieg szydełkowy. A kiedy już połkniesz 
bakcyla, skieruj uwagę na kursy interneto-
we lub poszukaj warsztatów w realu.

Rozwój osobisty to świadome podejmo-
wanie wyzwań i dokonywanie wyborów. 
To nie tyle wyświechtany slogan, co re-
alna potrzeba. Benjamin Franklin powie-
dział, że większość ludzi umiera w wieku 
dwudziestu pięciu lat, ale czekają z po-
chówkiem aż do siedemdziesiątki. Nie 
czekaj, rośnij w siłę!

Sylwia Znyk
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To proces polegający na stawaniu się lep-
szym człowiekiem oraz na usprawnianiu 
ludzkiego życia w określonych obszarach 
(np. podnoszenie własnej atrakcyjności na 
rynku pracy, rozwój kariery, zwiększanie 
świadomości, budowanie dostatku, rozwi-
janie wszelakich umiejętności i talentów, 
realizacja marzeń, poprawa zdrowia). 

Rozwój osobisty poprawia jakość życia. 
Może przybierać wiele form, ponieważ 
każdy z nas jest inny. Inne potrzeby ma 
dwudziestoletnia Ania zafascynowana 
grafiką komputerową. Inne Marta, mło-
da mama na macierzyńskim. Inne Marcin 
z trzydziestoletnim stażem na sali sądo-
wej. I jeszcze inne Bogdan, kierowca sa-
mochodu ciężarowego, chwilowo utrzy-
mujący się z zasiłku dla bezrobotnych. 
Czy da się wyżej wymienionych zebrać 
w jednej klasie i ukontentować wspólną 
receptą na życie? Akurat! Nabywanie lo-
sowo wybranych kompetencji nie ma sen-
su. Trzeba wyznaczyć własne priorytety. 
Czym kierować się przy wyborze kierunku 
swojego samorozwoju? Warto uczciwie 
przeanalizować swoje potrzeby. Czego 
oczekujesz? Czego pragniesz? Czego na-
prawdę chcesz się dowiedzieć? Co najbar-
dziej ci doskwiera? Co chciałbyś zmienić? 
Jak chciałbyś się czuć? Które z elementów 
swojej codzienności chciałbyś poprawić? 
Jakie cechy u siebie wzmocnić? Zbadanie 
własnych potrzeb, czyli odpowiedź na po-
wyższe pytania, jest doskonałym wstępem 
do przygody z rozwojem osobistym. Zwróć 
uwagę na to, że rozwój osobisty – jak 
sama nazwa wskazuje – jest sprawą oso-
bistą, czyli dla każdego będzie wyglądał 
nieco inaczej. Nie ma drogi uniwersalnej. 
Każda droga musi być spersonalizowana. 
Nie każdy, kto się rozwijał, osiągnął suk-
ces, ale wszyscy, którzy osiągnęli sukces, 
rozwijali się i wykonali pracę nad sobą. 
Samopomoc to najlepsza pomoc.
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POD PIERZYNĄ TROSKI
Rok temu psycholożka Weronika Czyrny 
serią internetowych grafik „Czego nie wie-
dzą, czyli usłyszane przy rodzinnym stole” 
zainicjowała akcję uświadamiania społe-
czeństwu, jak z pozoru błahe pytania mogą 
dotknąć naszych rozmówców. W poście 
opublikowanym na instagramowym koncie 
umieściła dziesięć grafik. Kończą się one 
stwierdzeniem: „Zanim się odezwiesz, po-
myśl, ile nie wiesz” i odnoszą do sytuacji, 
które mogą nas czekać w okresie świątecz-
nych spotkań z rodzinami. I tak poznajemy 
bohaterów, którzy muszą słuchać tyrad 
bliskich – Czesława, Kalinę, Marię, Bogu-
sia, Sabinę, Igę, Eryka i Blankę. Czesław, 
który tylko pracuje, a mógłby znaleźć so-
bie wreszcie dziewczynę. Maria, starsza 
kobieta, której zdanie przy stole już się nie 
liczy. Kalina, która wyrzuciła męża z domu, 
a przecież porządna żona tak się nie za-
chowuje. Blanka, która przytyła i powinna 
zrobić coś z nadwagą. Co ich łączy? Krzyw-
dzące zdania, jakie usłyszeli od bliskich. 
Słowa wypowiadane przez osoby, które nie 
mają pełnego obrazu rzeczywistej sytuacji. 
Tymczasem za życiowymi postawami boha-
terów stoją często porażki. Weronika Czyr-
ny w swoim wpisie nawiązała do obecnych 
problemów społecznych – samotności, de-
presji, przemocy domowej czy utraty ciąży.

Co ludzie   
         (po)wiedzą?
Z Basią widywałam się zawsze w grud-
niu, kiedy wydawnictwo, w którym 
pracowałam, organizowało firmową 
wigilię. Przez kilka lat obserwowałam, 
jak koledzy, dzieląc się opłatkiem, ży-
czą Baśce „dzieciątka Jezus”. A ona 
zawsze kwitowała krótkim „oby”. Do-
piero po latach dowiedziałam się, że 
za szklistym spojrzeniem nie kryła się 
wdzięczność za dobre słowa i pokora, 
ale irytacja i gniew. 

Ważne, aby nie przykładać swojej miary do 
tego, jak powinno wyglądać czyjeś życie. 
Nie przypisywać nikomu roli, przykładając 
swoją linijkę i informując go, ile mu bra-
kuje, żeby był taki, jak trzeba. Nasza mia-
ra nie jest jedyna. Nie wiemy też, czy jest 
właściwa. Bywa, że ogranicza nas wyobraź-
nia (a może jej brak), ale korzystając z ży-
ciowego doświadczenia, wypadałoby mieć 
choćby cień podejrzenia, że istnieje świat 
(pogląd) inny niż nasz własny.

Zdaniem psycholożki przy świątecznym 
stole lepiej unikać tematów związanych 
z bardzo osobistymi kwestiami, takimi 
jak planowanie rodziny, dziecko, związki, 
małżeństwa. Bo pytanie, choćby podszyte 
troską, może być krzywdzące. Ogromna 
popularność internetowego wpisu świad-
czy o liczbie osób zmagających się podczas 
świąt i rodzinnych spotkań ze stresem. Psy-
cholożka przekonuje, że chociaż jako ludzie 
jesteśmy nieprawdopodobnie wręcz silni, 
to każdy ma w sobie taką kruchość, którą 
łatwo jest zniszczyć.

BYĆ SUMĄ PUNKTÓW
Nie bójmy się nazwać rzeczy po imieniu: 
ocenianie jest zachowaniem powszech-
nym. Już zarodek w łonie matki podlega 
analizie. W badaniu ultrasonograficznym 
możliwe jest uwidocznienie aktywności 

skurczowej serca. Lekarz ocenia, czy ciąża 
przebiega prawidłowo. Kolejne noty dziec-
ko dostaje w pierwszej minucie swojego 
życia. Ocena według skali Apgar opiera się 
na sprawdzeniu pięciu głównych parame-
trów świadczących o kondycji noworodka 
– oddychania, czynności serca, zabarwie-
nia skóry, napięcia mięśni i odruchów fi-
zjologicznych. W kolejnych latach ocenia 
się rozwój dziecka na podstawie analizy 
wpisów w siatki centylowe, będące gra-
ficznym odwzorowaniem rozkładu danej 
cechy (np. wzrostu, masy ciała, ciśnienia 
tętniczego krwi, obwodu głowy) w popu-
lacji, najczęściej w zależności od płci i wie-
ku. Rodzic dowiaduje się, pomiędzy jakimi 
centylami oscyluje jego potomek. Na tej 
podstawie ocenia się, czy malec jest po-
nad normą, w normie czy poniżej normy 
w porównaniu ze swoimi rówieśnikami. 
Gdy maluch przekracza próg szkoły, też ma 
pod górkę. W ramach ustalonej skali na-
uczyciel przyznaje uczniowi odpowiednią 
liczbę punktów. 

Na podstawie oceny dokonujemy wyboru, 
typujemy zwycięzcę, stawiamy stopień na 
egzaminie i formułujemy opinię. Nawet 
zwykłe opisywanie ma w sobie element 
wartościowania. Mówimy o kimś, że jest 
np. ciepły, inteligentny, towarzyski, bystry, 
ale też zimny, małomówny, niekumaty. Im 
dalej w las, tym więcej ocen. Wiadomo, 
system wartościowania wyssaliśmy z mle-
kiem matki.

PUŁAPKI OCENIANIA
Zachowanie ludzi, w tym ocenianie, jest 
na ogół mniej racjonalne, niż wynikałoby 
to ze sztywnych modeli myślenia czy 
społecznych potrzeb i oczekiwań. Na 
subiektywizm w ocenianiu wpływają 
wcześniejsze doświadczenia ludzi, a także 
aktualna sytuacja, czyli tzw. kontekst oce-
niania. Oceny nie są stabilne. Zmieniają 
się pod wpływem nastroju, emocji, stre-
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su, a także pod wpływem grupy, do której 
należy oceniający. Przyznajmy, że nawet 
opinie i ekspertyzy rzeczoznawców by-
wają rozbieżne, choć bazują na tych sa-
mych dowodach i w teorii opierają się na 
ujednoliconym kryterium oceniania. Mało 
tego, badania psychologiczne dowiodły, 
że diagnozy lekarzy i werdykty sędziów 
w tej samej sprawie bywają zróżnicowa-
ne i zmienne, a szkolne wypracowania 
są inaczej oceniane przez tych samych 
nauczycieli po upływie pewnego czasu. 
Powód? Przyczyną subiektywizmu oraz 
zniekształceń w ocenianiu jest nasz spo-
sób gromadzenia i interpretowania infor-
macji o świecie społecznym. Społeczne 
doświadczenia człowieka dotyczące osób, 
ich zachowań i właściwości są utrwalone 
w umyśle jako tzw. schematy poznawcze, 
w tym stereotypy.

Kiedy mam w kuchni mole spożywcze 
albo nieznane szkodniki zaatakowały 
mojego fikusa, to chętnie posłucham 
rad bliższych i dalszych znajomych, któ-
rzy ten problem pokonali. Ba, nawet do-
praszam się o rady! Jednak rady, o które 
nie proszę, złoszczą mnie, irytują i budzą 
sprzeciw. Od udzielania rad wstrzymują 
się nawet terapeuci. Bycie pouczanym 
osłabia naszą kreatywność i wiarę we 
własne siły. Udzielanie rad kojarzy się 
z wyższością i protekcjonalnym trak-
towaniem (dzieci), a nie z szacunkiem. 
Rady budzą bunt. Kiedy ktoś narzuca 
nam swój pomysł, zazwyczaj kompletnie 
się z nim nie utożsamiamy. Z dużo więk-
szym zaangażowaniem wcielamy w ży-
cie własny plan. Powód? Dawanie rady 
zakłada ukrytą diagnozę i ocenę. Każdy 
jest ekspertem, ale od swojego życia. 
Nikt nie zna siebie lepiej niż sam zainte-
resowany. Mówienie komuś, jak ma żyć, 
jest wysoko nieetyczne. Szanujmy auto-
nomię drugiego człowieka.

na posiadanie potomstwa jest zapłodnie-
nie pozaustrojowe, czyli in vitro (ale z ko-
mórkami dawcy), albo adopcja. Niby nikt 
z firmy nie zaglądał do sypialni Basi, ale 
wszyscy mieli czelność wchodzić z butami 
do jej salonu i kibicować staraniom, pod-
glądając współżycie małżeńskie.

Baśka odeszła z firmy. Pakując do pudeł 
osobiste drobiazgi, wyznała, że to, jakimi 
ludźmi się otaczamy, bez wątpienia ma 
wpływ na to, kim jesteśmy. Jasne, czło-
wiek do prawidłowego funkcjonowania 
potrzebuje drugiego człowieka. I trzeciego, 
czwartego, piątego też. Wszyscy jesteśmy 
istotami społecznymi. Jednak zdrowa rela-
cja to taka, z której każda ze stron czerpie 
korzyść. Każdy z nas powinien mieć wokół 
siebie ludzi, którzy czynią nas lepszymi, 
a puścić tych, którzy tego nie robią. Na 
pożegnanie rzuciła, że chce wydostać się 
z klatki, w której jest nieustannie trzymana 
na smyczy i kontrolowana. Nie może zajść 
w ciążę i żadne pobożne życzenia kolegów 
z biura nie wprawią ją w stan błogosławio-
ny. Co najwyżej wpędzą w depresję. 

Z Basią straciłam kontakt. Ktoś słyszał, 
że przeprowadziła się do Niemiec. Po 
latach odszukałam jej profil w mediach 
społecznościowych. Na jednym ze zdjęć 
pozuje na plaży z kilkuletnim chłopcem. 
Czyżby doczekała się „dzieciątka Jezus”? 
Wstrzymuję się od komentarza. Wiem, 
że nic nie wiem.

Rady, oceny i sądy, o które nikt nie prosił. 
W tym jesteśmy przodownikami. Święta 
Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, 
pełen rodzinnego ciepła oraz ludzkiej 
życzliwości. Tymczasem spotkania i roz-
mowy mogą stać się przekleństwem. Za-
miast cieszyć się bliskością, odczuwamy 
kołatanie serca i drżenie rąk. Zastanów 
się, zanim coś powiesz przy świątecznym 
stole. A grafiki Weroniki Czyrny profilak-
tycznie udostępnij rodzinie. Zrobisz sobie 
najlepszy prezent.

Sylwia Znyk

Bogdan Wojciszke, psycholog badający 
postrzeganie społeczne, definiuje ste-
reotypy jako nadmiernie uogólniony 
i uproszczony obraz określonej grupy 
społecznej wyodrębnionej na podstawie 
łatwo dostrzeganej cechy (płeć, rasa, 
narodowość, klasa społeczna, zawód), 
zwykle podzielany przez większą zbioro-
wość ludzi. Według stereotypów wszyst-
kie blondynki są głupie, a osoby starsze 
– powolne. Mówi się, że stereotypy po-
magają nam funkcjonować, ale bardzo 
upraszczają spojrzenie na świat. Co gor-
sza, nasz umysł ma tendencję, aby stoso-
wać je jako wygodne i szybkie narzędzie 
oceniania innych. Im bardziej jesteśmy 
świadomi tego, jakimi stereotypami się 
kierujemy i jakie przekonania kierują 
naszym zachowaniem, tym bardziej roz-
szerza się nasza perspektywa i możemy 
przeciwdziałać krzywdzącemu działaniu 
stereotypów. 

RADA-NIERADA
Udzielanie rad jest na porządku dzien-
nym. To stały element życia społeczne-
go i rodzinnego. Często bywa przydatny. 

Bardzo lubimy postrzegać siebie jako oso-
by zaangażowane, konsekwentne i nie-
zmieniające zdania. Dlatego dokonujemy 
kategoryzacji na zasadzie my – oni. War-
to jednak spojrzeć na świat z punktu wi-
dzenia drugiej osoby. Pośpiech, pobieżne 
zainteresowanie i czarno-białe widzenie 
świata mogą sprawić, że osoby oceniają-
ce pominą w swoich sądach zróżnicowa-
nie i bogactwo cech drugiej osoby i nie 
uwzględnią złożonych motywów jej za-
chowania. 

WIEM, ŻE NIC NIE WIEM
Basia była bezpłodna. Bezpłodność, we-
dług definicji WHO, jest trwałą niezdol-
nością do zajścia w ciążę. Trwałą, tzn. 
niedającą się wyleczyć żadnymi dostęp-
nymi metodami. Dla pary, w której jeden 
z partnerów jest bezpłodny, jedyną szansą 
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O D  B A M B U S A  D O  P E TA R DY
Historia fajerwerków sięga III w. p.n.e. i zaczyna się w Chinach, 
gdzie hukiem prażonych bambusów próbowano odstraszać złe 
duchy. Jednak pierwsze prawdziwe pokazy sztucznych ogni od-
były się na chińskim dworze dopiero w XII w. n.e. Do Europy 
fajerwerki trafiły przez Bliski Wschód w XVI w. – najpierw do 
Włoch, potem do Francji i Niemiec, a w dalszej kolejności do 
Wielkiej Brytanii i Polski. Miały one głównie funkcje rozryw-
kowe – urozmaicały oficjalne uroczystości, święta kościelne, 
a nawet bitwy. Prócz tego służyły także celom wojennym – sy-
gnalizacji, maskowaniu, podpalaniu, oświetlaniu itp. Oficjalny 
polski pokaz pirotechniczny odbył się kilka dni po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. Trwał wówczas trzy minuty. 

W późniejszych latach sięgano po tę atrakcję przy ważnych oka-
zjach – zazwyczaj publicznych i ogólnodostępnych. Z biegiem lat 
jednak, kiedy wraz z wkroczeniem kapitalizmu sklepowe półki 
zapełniły się po brzegi, fajerwerki stały się dobrem powszech-
nym, wykorzystywanym indywidualnie przy różnych świętach 
– przede wszystkim jednak w noc sylwestrową. W końcu pusz-
czanie sztucznych ogni w ciemne grudniowo-styczniowe niebo 
stało się tradycją, bez której trudno było sobie wyobrazić wi-
tanie nadchodzącego roku. Prawie na każdym osiedlu w nie-
bo frunęły petardy, które przez dziesiątki minut rozświetlały 
ciemność, a ich huk niósł się daleko. Dzisiaj jednak mamy wiele 
powodów, by zrezygnować z takiego widowiska. Coraz częściej 
taką decyzję podejmują nie tylko pojedynczy ludzie, ale i całe 
społeczności. W ostatnich latach z fajerwerków zrezygnowały 
największe miasta w Polsce – m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, 
Gdańsk, Lublin. 

S Z KO DZ Ą  LU DZ I OM  I  Z W I E R Z Ę TOM
Po co jednak rezygnować z tej tradycji? Wielu z nas fajerwerki 
kojarzą się ze wspaniałym spektaklem świateł i kolorów połączo-
nych z iskrzącym się śniegiem i szampańską zabawą. Tymczasem 
chodzi o ludzkie bezpieczeństwo. Z powodu materiałów piro-
technicznych wiele osób zostało okaleczonych, są nawet ofiary 
śmiertelne. Nie brakuje opowieści o pożarach spowodowanych 

sztucznymi ogniami. Jeszcze większym zagrożeniem fajerwerki 
są jednak dla zwierząt – zarówno domowych, jak i wolno żyją-
cych. Zazwyczaj skupiamy się na psach, które często panicznie 
boją się wystrzałów i traktują je jako sygnał zagrażający życiu. 
Niejednokrotnie ich lęk kończy się ucieczką w nieznane. Po-
dobnie jest z wszystkimi innymi zwierzętami – nienawykłe do 
głośnych wybuchów, wzbogaconych intensywnym światłem, 
przeżywają one ogromny stres związany z nadchodzącym nie-
bezpieczeństwem, co często zagłusza ich instynkt samozacho-
wawczy. Noc sylwestrowa może być koszmarem także dla ludzi – 
małe dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawni umysłowo mogą 
nabawić się traumy, ale też problemów ze snem lub trwałego 
uszkodzenia systemu nerwowego. Zrezygnowanie z odpalania 
fajerwerków to również ukłon w stronę planety – cała machina 
nakręcająca pirotechniczny biznes opiera się na produktach jed-
norazowych, wykorzystujących materiały zazwyczaj niebiode-
gradowalne, wypuszczane w niebo i opadające – gdziekolwiek. 
Tony plastiku produkowanego dla kilkuminutowej ludzkiej przy-
jemności znaczą naprawdę wiele w globalnej perspektywie. 

L AS E R  I  M U Z Y K A
Polskie prawo dopuszcza odpalanie sztucznych ogni na własny 
użytek w zasadzie bez większych ograniczeń przez cały rok. Je-
dyny przepis, który może blokować zwykłego człowieka przed 
puszczaniem fajerwerków co noc, to ten dotyczący zakłócania 
spokoju, porządku społecznego i spoczynku nocnego. Z kolei 
na terenach publicznych puszczanie fajerwerków jest dozwo-
lone tylko przez dwa dni – 31 grudnia i 1 stycznia. Tymczasem 
decyzje samorządów w polskich miastach i miejscowościach 
o rezygnacji z prawa do celebrowania Nowego Roku pokazami 
pirotechnicznymi to świetny krok w kierunku edukowania spo-
łeczeństwa. Coraz częściej widowiska z użyciem fajerwerków 
zastępowane są najnowszymi osiągnięciami technologicznymi 
– łączącymi światło, lasery, czasem też naturalny szum wody – 
oraz muzykę. 

Ewelina Wolna-Olczak

Sylwester
bez fajerwerków

Pierwsze skojarzenia z sylwestrem to dla wielu z nas szampan, kon-
fetti i fajerwerki. Te znaki zwiastujące Nowy Rok zadomowiły się na 
tyle w naszej świadomości, że rzadko zadawaliśmy sobie pytanie o ich 
sensowność. Tymczasem dzisiaj już wiemy, że przynajmniej fajerwer-
ki nie są wcale w tym czasie potrzebne – zagrażają bezpieczeństwu 
ludzi i zwierząt. Z łatwością można je też zastąpić równie atrakcyjną 
wizualnie formą, wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne.
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1. Dlaczego obchodzi się Boże Naro-
dzenie w nocy z 24 na 25 grudnia?

Ewangelie nie podają daty narodzenia Jezu-
sa. Wybrano koniec grudnia, by przeciwsta-
wić się rozwojowi pogańskiego święta zwią-
zanego z kultem słonecznym, a także dlatego, 
że 25 grudnia to czas zimowego przesilenia 
dnia i nocy, czyli moment, od którego ciem-
ności nocy stają się krótsze na rzecz jasności 
dnia. Symbolika i związek tej daty z cyklem 
astrologicznym nadawały się, by czcić naro-
dziny Jezusa – „światłości świata”.

2. Kiedy 25 grudnia stał się dniem
Bożego Narodzenia?

W IV w., kiedy to święto Bożego Naro-
dzenia weszło do kalendarza liturgicz-
nego. Stało się to za sprawą papieża Ju-
liusza I, który ustalił obchodzenie tego 
święta na 25 grudnia. 

3. Gdzie narodził się Jezus?
W Betlejem, małym mieście położonym 
w Judei w odległości 10 kilometrów od 
Jerozolimy. Dziś znajduje się ono na tere-
nie Palestyny. Maryja i Józef – mieszkający 
w Nazarecie – udali się właśnie do Betle-
jem, bo musieli uczestniczyć w spisie lud-
ności nakazanym przez Augusta, cesarza 
rzymskiego. Spis przeprowadzał Kwiryniusz, 
namiestnik Syrii. 

4. Jezus narodził się w grocie czy 
w stajence?

W licznych przedstawieniach malarskich 
i w kolędach często sceną narodzenia Je-
zusa jest stajnia lub szopa. Ale najpew-
niej Jezus przyszedł na świat w skalnej 
grocie na obrzeżach Betlejem. Ewange-
lia św. Łukasza wspomina tylko o żło-
bie, w którym został położony owinięty 
w pieluszki Jezus. W starożytności czę-
sto wykorzystywano groty i jaskinie jako 
miejsca schronienia, wiele domów miało 
pomieszczenia wydrążone w skale. 

5. W którym roku urodził się Jezus?
Najpewniej w 6 r. p.n.e. – mnich Dionizy 
Mały, obliczając datę narodzin Jezusa, po-
mylił się w swoich obliczeniach. 

6. Kiedy i gdzie powstał pierwszy 
żłóbek?

W 1223 r. z inicjatywy św. Franciszka 
z Asyżu w miejscowości Greccio, nie-
daleko Rzymu. Była to żywa szopka 
bożonarodzeniowa – przedstawiała 
wnętrze groty narodzenia Jezusa oraz 
ludzi i zwierzęta. Szopki powstawały 
początkowo przy klasztorach francisz-
kańskich, ale z czasem zwyczaj ich bu-
dowy rozprzestrzenił się na cały świat. 

7. Kim byli Mędrcy ze Wschodu i ilu ich było?
Tradycja wczesnochrześcijańska mówi 
o Trzech Królach i podaje ich imiona: Kac-
per, Melchior i Baltazar. Przedstawia się ich 
jako mężczyzn w różnym wieku i w strojach 
Europejczyka, Azjaty i Afrykańczyka. Mówi 
się, że byli magami. Ale tak naprawdę po-
wiedzieć o nich można, że byli wędrowcami 
i przebyli długą drogę, by złożyć Jezusowi 
kosztowne dary. Nie wiadomo także, czy 
było ich trzech – Ewangelia św. Mateusza 
mówi o trzech darach i być może stąd prze-
konanie, że tylu było Mędrców.

8. Dlaczego ofiarujemy sobie pre-
zenty w czasie Bożego Narodzenia?

Na wspomnienie darów, czyli złota, 
mirry i kadzidła, które Trzej Królowie 
złożyli w darze nowonarodzonemu 
Jezusowi. Były to dary niezwykle kosz-
towne i chyba stąd bierze się przekona-
nie, że i dzisiejsze prezenty muszą być 
odpowiednio bogate.

9. Dlaczego ubieramy choinkę na święta?
Zwyczaj pochodzi z Niemiec – w dzień 
Wigilii przynoszono do domów jodłę lub 
świerk dla ich zapachu i żeby odgonić złe 
duchy. Ale to mieszkańcy Alzacji na po-
czątku XVI w. jako pierwsi otrzymali prawo 
ścinania drzewek iglastych przed świętami. 
Ozdabiali je kwiatami, jabłkami, papiero-
wymi ozdobami, słodyczami. I właśnie 
taka choinka spodobała się Lutrowi, który 
zachęcał do spędzania świąt w domowym 
zaciszu, a zielone drzewko na pewno po-
magało stworzyć odpowiednią atmosferę. 
Do Polski tradycja ta dotarła w czasie za-

borów za sprawą niemieckich protestan-
tów. Początkowo zwyczaj zadomowił się 
tylko w miastach, ale w końcu dotarł na 
wieś, gdzie wyparł rodzimą podłaźniczkę 
(czubek jodły lub świerku zawieszany u su-
fi tu) oraz jeszcze starszą słowiańską trady-
cję ozdabiania snopu zboża.

10. Skąd się wzięły bombki choinkowe?
Francuzi twierdzą, że szklane bomb-
ki wprowadzono u nich dokładnie 
w 1858 r., kiedy z powodu suszy zbio-
ry jabłek były katastrofalne i trzeba 
było szybko wymyślić alternatywę 
dla tej popularnej ozdoby choinko-
wej. Ale bombki zaczęto tworzyć już 
wcześniej, a w 1847 r. w miejscowo-
ści Lauscha w Turyngii opracowano 
nową metodę ich produkcji. Ponoć 
producent szkła, Hans Greiner, nie 
miał pieniędzy na prawdziwe deko-
racje i dlatego zrobił błyszczące cuda 
w kształcie orzechów, jabłek i innych 
owoców. Zaś obecnie to Polska jest 
potentatem na skalę światową w pro-
dukcji bombek ręcznie robionych.

11. Która kolęda jest najbardziej popularna?
Oczywiście „Cicha noc”, śpiewana co roku 
w ponad 300 językach na całym świecie. 
Pieśń została wpisana na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO jako światowa pieśń 
pokoju oraz międzynarodowy skarb kultury 
i tradycji muzycznej. 

12. Jak to się stało, że Święty Mikołaj
osiedlił się w Laponii?

Finlandia ogłosiła się ojczyzną Świętego 
Mikołaja całkiem niedawno, bo dopiero 
w połowie lat 80. Pomogła w tym wizy-
ta Eleanor Roosevelt, która w 1950 r. 
odwiedziła region koła podbieguno-
wego z ramienia UNICEF-u. Z okazji jej 
przybycia zbudowano chatkę Świętego 
Mikołaja – a potem już tylko rozwijano 
ten lukratywny biznes.

Sylwia Maj

Dwanaście pytań… tylko pozornie łatwych. Zakryj odpowiedzi i sprawdź się!
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W Nowym Roku zmień 
biuro na MaxiClean

Zadzwoń i umów się na spotkanie:  
0485 031 370

Wyszeptane w biegu, zapisane w śniegu, 
złożone przy choince... niech się spełnią wszystkie!

Te dalekie i bliskie, bo wszystkie życzenia 
są przecież do spełnienia.

Wesołych Świąt życzy Zespół MaxiClean
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stwowo składniki, które trzeba będzie 
wymieszać lub zagnieść, a wokół nakrętki 
przywiązujemy wstążeczkę i doczepiamy 
karteczkę z przepisem. Możemy także 
sprezentować własnoręcznie upieczone 
i udekorowane pierniczki lub ciasteczka. 
Smaczną niespodzianką będą również sa-
modzielnie wykonane sosy do deserów, 
zestawy do wina grzanego czy mieszanki 
ususzonych latem herbat i ziół.

Dla miłośników słodyczy idealnym pre-
zentem będą czekoladowe pralinki lub 
trufle. Wykonamy je z łatwością sami – 
wystarczy stopić dobrej jakości czekoladę 
z odrobiną śmietanki kremówki i masła, 
dodać niewielką ilość mocno zaparzonej 
kawy i łyżeczkę rumu lub brandy. Żeby 
masa stężała, odstawiamy ją do lodówki. 
Pralinki mogą mieć nieregularne kształty 
(w przypadku trufl i), ale jeśli mamy małe 
foremki, też możemy je wykorzystać. Ca-
łość należy obtoczyć w kakao lub posypać 
ozdobnymi kuleczkami, a następnie prze-
łożyć do pudełeczka.

Jeśli posiadasz w domu robota kuchen-
nego, może pokusisz się o wykonanie 
szybkiej nalewki lub ajerkoniaku? Napo-
je, przelane do ozdobnych butelek, będą 
ładnym prezentem. Mnóstwo przepisów 
znajdziesz w internecie. Miłośnicy dobre-
go jedzenia ucieszą się z butelek z oliwą 
smakową z oryginalnymi dodatkami, np. 
rozmarynem, czosnkiem lub ostrą papry-
ką. Prezentem mogą także stać się wyko-
nane jesienią przetwory – dżemy truskaw-
kowe czy powidła śliwkowe.

Pamiętajmy o udekorowaniu prezentów 
wstążkami, rafią lub bibułą. Dodatkowo 
dołączona karteczka umili rozpakowywa-
nie upominku.

Agnieszka Strzałka

Jako prezenty doskonale sprawdzają 
się kosmetyki – możesz więc przy-

gotować domowe mydło, peeling 
lub kulę do kąpieli. Podstawą 

będzie olej kokosowy i gru-
boziarnisty cukier albo sól. 

Z dodatkami można po-
eksperymentować, wy-

korzystując cynamon, 
wanilię lub płatki 

kwiatów. Pamiętaj 
o ładnym opako-

waniu – to też 
część poda-

runku.

Mydła również są dobrym pomysłem. 
Potrzebne będzie zwykłe mydło, najle-
piej białe, tarka, kubek ciepłej wody, si-
likonowe foremki do babeczek i dodatki, 
np. płatki róż, lawenda czy też olejki zapa-
chowe. Do startych wiórków mydlanych 
dodajemy odrobinę ciepłej wody, tak aby 
powstała masa mydlana. Wszystko mie-
szamy z wybranymi dodatkami, np. olej-
kami zapachowymi lub płatkami, i prze-
lewamy do foremek. Po wystygnięciu 
mydełka są gotowe.

Inną pachnącą propozycją są woreczki 
zapachowe do szaf i szufl ad, wypełnione 
lawendą lub płatkami róż. Wystarczą ka-
wałki delikatnego kolorowego materiału 
(może być przezroczysty). Na koniec wo-
reczki przewiązujemy ozdobną tasiemką 
lub wstążeczką.

Jeśli chcemy obdarować miłośniczkę 
pieczenia, idealnie sprawdzi się słoik ze 
składnikami na ciasteczka lub brownie. 

W dużym szklanym słoju układamy war-

Własnoręczne wykonywanie prezentów staje się modnym ekologicznym tren-
dem. Może więc warto w tym roku, zamiast kupować kolejny bibelot, spędzić 
wieczór na samodzielnym przygotowaniu upominków? W dobrym tonie bę-
dzie wykorzystanie składników, które mamy już w domu. A obdarowanej oso-
bie na pewno zrobi się miło, że otrzymuje taki oryginalny podarunek, w przy-
gotowanie którego włożyliśmy czas – i serce.

 

Nic tak nie uprzyjemnia długich zimowych 
wieczorów, jak światło i subtelny zapach 
świec. Świece można wykonać z natural-
nych składników, czyli wosku pszczelego 
i sojowego. Jednak najprostszy sposób 
to starcie na tarce o grubych oczkach 
niedopalonych resztek świec. Upychamy 
je następnie delikatnie w dekoracyjnym 
słoiku, buteleczce czy nawet kieliszku do 
szampana. Jako knot wykorzystujemy np. 
bawełniany sznurek. Wosk o różnych kolo-
rach można ułożyć warstwowo lub wymie-
szać. I świeczka gotowa – wosk zacznie się 
powoli roztapiać i da dokładnie taki sam 
efekt, jak w typowych świecach. 

Wosk można także stopić i wylać do po-
jemniczków, przez co świecom nadamy 
różne kształty – w zależności od tego, w ja-
kich foremkach będą zastygać. Przed zala-
niem warto ułożyć na dnie różne dodatki 
– ziarenka kawy, płatki róży, kwiaty lawen-
dy, jarzębinę, a nawet maleńkie iglaste ga-
łązki. Stworzymy w ten sposób wyjątkową 
i niepowtarzalną świecę. A gdyby tak po-
eksperymentować ze strukturą świec? Do 
zrobienia tzw. świec lodowych wykorzystu-
jemy pokruszony lód, który nadaje „ażuro-
wy” wygląd. A wszystko to w kilku prostych 
krokach. Wosk najlepiej topić w metalowej 
puszcze zanurzonej w garnuszku z gotującą 
się wodą. W międzyczasie przygotowuje-
my kartoniki po napojach albo kubeczki 
po jogurcie. Na ich dno wsypujemy po-
kruszone kostki lodu i zalewamy woskiem, 
pamiętając o włożeniu knota. Tak przygo-
towane świece wkładamy do zamrażalnika, 
a gdy wosk zastygnie, ostrożnie je wyciąga-
my i odlewamy roztopioną wodę.

A może pływające świeczki-róże? Podstawa 
to roztopiony w rondelku wosk. Jeśli mamy 
tylko białe świeczki, a chcemy wykonać np. 
czerwone róże, to do topiącego się wosku 
wrzućmy czerwoną kredkę świecową lub 
barwnik do ciasta – zabarwią wosk na po-
żądany kolor. Roztopiony wosk wylewamy 
łyżką na podkładkę i gdy będzie już zastygał, 
ale pozostanie jeszcze plastyczny, zeskrobu-
jemy go nożem i nadajemy kształt pąka róży 
(w środku nie zapomnijmy umieścić knota). 
Tak postępujemy z kolejnymi płatkami – 
różę formujemy ręcznie według upodoba-
nia. Wykonane kwiaty wkładamy do wy-
pełnionych do połowy płynnym woskiem 
tzw. tealightów, czyli srebrnych blaszek na 
świeczki, i zostawiamy do zastygnięcia. Po 
tym czasie wyciągamy delikatnie z foremek 
i możemy ułożyć je na półmisku z wodą.

Banalnie proste jest też zrobienie świecy 
z wosku sojowego, który kupimy w sklepie 
w komplecie z drewnianymi lub bawełnia-
nymi knotami. Wosk ten powstaje z ziaren 
soi. Jest naturalnie bezbarwny (kiedy stę-
żeje, ma kolor mlecznobiały) i bezwonny, 
dzięki czemu bardzo ładnie przyjmuje barw-
niki i świetnie rozpuszczają się w nim olejki 
aromatyczne. Nadaje się do wykorzystania 
w aromaterapii. Rozpuszcza się już w tem-
peraturze 50–60 st., dlatego możemy użyć 
mikrofalówki. Do rozpuszczonego wosku 
dodajemy kilka kropel olejku zapacho-
wego, a w naczyniu na świecę ustawiamy 
patyczkowy knot na podstawce. Zalewamy 
woskiem i pozostawiamy do zastygnięcia. 

Jeśli dysponujesz odpowiednią ilością 
włóczki, możesz wykonać i podarować 
bliskiej osobie wełniany szalik lub czapkę. 
Zrobienie bezrękawnika też nie powinno 

być  t rudne 
– wzory ście-
gów znajdziesz 
w  i n t e r n e c i e . 
Musisz tylko zacząć 
odpowiednio wcze-
śnie, aby zdążyć przed 
świętami. A może stwo-
rzysz szydełkową serwet-
kę lub wyszywaną poduszkę 
dekoracyjną?

Modne ostatnio makramy też nie 
są trudne do samodzielnego wy-
konania, a robią duże wrażenie. Wy-
magają skupienia i trochę wprawy, ale 
internetowe tutoriale krok po kroku po-
kazują, jak zrobić tradycyjną makramę lub 
np. wiszący kwietnik. Potrzebny jest tak 
naprawdę tylko odpowiedniego sznurek, 
patyk i trochę wolnego czasu.

Każda kobieta ucieszy się z biżuterii, a je-
śli będą to spersonalizowane kolczyki lub 
bransoletka, zadowolenie będzie jeszcze 
większe. Na aukcjach internetowych lub 
w sklepach specjalistycznych zaopatrzymy 
się w podstawowe elementy do wyrobu 
biżuterii: szty� y, bigle, żyłki, rzemyki i za-
pięcia mogą być miedziane, posrebrzane, 
srebrne, pozłacane, złote lub plas� kowe. 
Dodatki to już nasza inwencja twórcza – 
serduszka, elementy kwiatowe lub geo-
metryczne itp. Do kompletu z kolczykami 
możemy wykonać naszyjnik lub bransolet-
kę z tym samym motywem.
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stwowo składniki, które trzeba będzie 
wymieszać lub zagnieść, a wokół nakrętki 
przywiązujemy wstążeczkę i doczepiamy 
karteczkę z przepisem. Możemy także 
sprezentować własnoręcznie upieczone 
i udekorowane pierniczki lub ciasteczka. 
Smaczną niespodzianką będą również sa-
modzielnie wykonane sosy do deserów, 
zestawy do wina grzanego czy mieszanki 
ususzonych latem herbat i ziół.

Dla miłośników słodyczy idealnym pre-
zentem będą czekoladowe pralinki lub 
trufle. Wykonamy je z łatwością sami – 
wystarczy stopić dobrej jakości czekoladę 
z odrobiną śmietanki kremówki i masła, 
dodać niewielką ilość mocno zaparzonej 
kawy i łyżeczkę rumu lub brandy. Żeby 
masa stężała, odstawiamy ją do lodówki. 
Pralinki mogą mieć nieregularne kształty 
(w przypadku trufl i), ale jeśli mamy małe 
foremki, też możemy je wykorzystać. Ca-
łość należy obtoczyć w kakao lub posypać 
ozdobnymi kuleczkami, a następnie prze-
łożyć do pudełeczka.

Jeśli posiadasz w domu robota kuchen-
nego, może pokusisz się o wykonanie 
szybkiej nalewki lub ajerkoniaku? Napo-
je, przelane do ozdobnych butelek, będą 
ładnym prezentem. Mnóstwo przepisów 
znajdziesz w internecie. Miłośnicy dobre-
go jedzenia ucieszą się z butelek z oliwą 
smakową z oryginalnymi dodatkami, np. 
rozmarynem, czosnkiem lub ostrą papry-
ką. Prezentem mogą także stać się wyko-
nane jesienią przetwory – dżemy truskaw-
kowe czy powidła śliwkowe.

Pamiętajmy o udekorowaniu prezentów 
wstążkami, rafią lub bibułą. Dodatkowo 
dołączona karteczka umili rozpakowywa-
nie upominku.

Agnieszka Strzałka

Jako prezenty doskonale sprawdzają 
się kosmetyki – możesz więc przy-

gotować domowe mydło, peeling 
lub kulę do kąpieli. Podstawą 

będzie olej kokosowy i gru-
boziarnisty cukier albo sól. 

Z dodatkami można po-
eksperymentować, wy-

korzystując cynamon, 
wanilię lub płatki 

kwiatów. Pamiętaj 
o ładnym opako-

waniu – to też 
część poda-

runku.

Mydła również są dobrym pomysłem. 
Potrzebne będzie zwykłe mydło, najle-
piej białe, tarka, kubek ciepłej wody, si-
likonowe foremki do babeczek i dodatki, 
np. płatki róż, lawenda czy też olejki zapa-
chowe. Do startych wiórków mydlanych 
dodajemy odrobinę ciepłej wody, tak aby 
powstała masa mydlana. Wszystko mie-
szamy z wybranymi dodatkami, np. olej-
kami zapachowymi lub płatkami, i prze-
lewamy do foremek. Po wystygnięciu 
mydełka są gotowe.

Inną pachnącą propozycją są woreczki 
zapachowe do szaf i szufl ad, wypełnione 
lawendą lub płatkami róż. Wystarczą ka-
wałki delikatnego kolorowego materiału 
(może być przezroczysty). Na koniec wo-
reczki przewiązujemy ozdobną tasiemką 
lub wstążeczką.

Jeśli chcemy obdarować miłośniczkę 
pieczenia, idealnie sprawdzi się słoik ze 
składnikami na ciasteczka lub brownie. 

W dużym szklanym słoju układamy war-

Własnoręczne wykonywanie prezentów staje się modnym ekologicznym tren-
dem. Może więc warto w tym roku, zamiast kupować kolejny bibelot, spędzić 
wieczór na samodzielnym przygotowaniu upominków? W dobrym tonie bę-
dzie wykorzystanie składników, które mamy już w domu. A obdarowanej oso-
bie na pewno zrobi się miło, że otrzymuje taki oryginalny podarunek, w przy-
gotowanie którego włożyliśmy czas – i serce.

 

Nic tak nie uprzyjemnia długich zimowych 
wieczorów, jak światło i subtelny zapach 
świec. Świece można wykonać z natural-
nych składników, czyli wosku pszczelego 
i sojowego. Jednak najprostszy sposób 
to starcie na tarce o grubych oczkach 
niedopalonych resztek świec. Upychamy 
je następnie delikatnie w dekoracyjnym 
słoiku, buteleczce czy nawet kieliszku do 
szampana. Jako knot wykorzystujemy np. 
bawełniany sznurek. Wosk o różnych kolo-
rach można ułożyć warstwowo lub wymie-
szać. I świeczka gotowa – wosk zacznie się 
powoli roztapiać i da dokładnie taki sam 
efekt, jak w typowych świecach. 

Wosk można także stopić i wylać do po-
jemniczków, przez co świecom nadamy 
różne kształty – w zależności od tego, w ja-
kich foremkach będą zastygać. Przed zala-
niem warto ułożyć na dnie różne dodatki 
– ziarenka kawy, płatki róży, kwiaty lawen-
dy, jarzębinę, a nawet maleńkie iglaste ga-
łązki. Stworzymy w ten sposób wyjątkową 
i niepowtarzalną świecę. A gdyby tak po-
eksperymentować ze strukturą świec? Do 
zrobienia tzw. świec lodowych wykorzystu-
jemy pokruszony lód, który nadaje „ażuro-
wy” wygląd. A wszystko to w kilku prostych 
krokach. Wosk najlepiej topić w metalowej 
puszcze zanurzonej w garnuszku z gotującą 
się wodą. W międzyczasie przygotowuje-
my kartoniki po napojach albo kubeczki 
po jogurcie. Na ich dno wsypujemy po-
kruszone kostki lodu i zalewamy woskiem, 
pamiętając o włożeniu knota. Tak przygo-
towane świece wkładamy do zamrażalnika, 
a gdy wosk zastygnie, ostrożnie je wyciąga-
my i odlewamy roztopioną wodę.

A może pływające świeczki-róże? Podstawa 
to roztopiony w rondelku wosk. Jeśli mamy 
tylko białe świeczki, a chcemy wykonać np. 
czerwone róże, to do topiącego się wosku 
wrzućmy czerwoną kredkę świecową lub 
barwnik do ciasta – zabarwią wosk na po-
żądany kolor. Roztopiony wosk wylewamy 
łyżką na podkładkę i gdy będzie już zastygał, 
ale pozostanie jeszcze plastyczny, zeskrobu-
jemy go nożem i nadajemy kształt pąka róży 
(w środku nie zapomnijmy umieścić knota). 
Tak postępujemy z kolejnymi płatkami – 
różę formujemy ręcznie według upodoba-
nia. Wykonane kwiaty wkładamy do wy-
pełnionych do połowy płynnym woskiem 
tzw. tealightów, czyli srebrnych blaszek na 
świeczki, i zostawiamy do zastygnięcia. Po 
tym czasie wyciągamy delikatnie z foremek 
i możemy ułożyć je na półmisku z wodą.

Banalnie proste jest też zrobienie świecy 
z wosku sojowego, który kupimy w sklepie 
w komplecie z drewnianymi lub bawełnia-
nymi knotami. Wosk ten powstaje z ziaren 
soi. Jest naturalnie bezbarwny (kiedy stę-
żeje, ma kolor mlecznobiały) i bezwonny, 
dzięki czemu bardzo ładnie przyjmuje barw-
niki i świetnie rozpuszczają się w nim olejki 
aromatyczne. Nadaje się do wykorzystania 
w aromaterapii. Rozpuszcza się już w tem-
peraturze 50–60 st., dlatego możemy użyć 
mikrofalówki. Do rozpuszczonego wosku 
dodajemy kilka kropel olejku zapacho-
wego, a w naczyniu na świecę ustawiamy 
patyczkowy knot na podstawce. Zalewamy 
woskiem i pozostawiamy do zastygnięcia. 

Jeśli dysponujesz odpowiednią ilością 
włóczki, możesz wykonać i podarować 
bliskiej osobie wełniany szalik lub czapkę. 
Zrobienie bezrękawnika też nie powinno 

być  t rudne 
– wzory ście-
gów znajdziesz 
w  i n t e r n e c i e . 
Musisz tylko zacząć 
odpowiednio wcze-
śnie, aby zdążyć przed 
świętami. A może stwo-
rzysz szydełkową serwet-
kę lub wyszywaną poduszkę 
dekoracyjną?

Modne ostatnio makramy też nie 
są trudne do samodzielnego wy-
konania, a robią duże wrażenie. Wy-
magają skupienia i trochę wprawy, ale 
internetowe tutoriale krok po kroku po-
kazują, jak zrobić tradycyjną makramę lub 
np. wiszący kwietnik. Potrzebny jest tak 
naprawdę tylko odpowiedniego sznurek, 
patyk i trochę wolnego czasu.

Każda kobieta ucieszy się z biżuterii, a je-
śli będą to spersonalizowane kolczyki lub 
bransoletka, zadowolenie będzie jeszcze 
większe. Na aukcjach internetowych lub 
w sklepach specjalistycznych zaopatrzymy 
się w podstawowe elementy do wyrobu 
biżuterii: szty� y, bigle, żyłki, rzemyki i za-
pięcia mogą być miedziane, posrebrzane, 
srebrne, pozłacane, złote lub plas� kowe. 
Dodatki to już nasza inwencja twórcza – 
serduszka, elementy kwiatowe lub geo-
metryczne itp. Do kompletu z kolczykami 
możemy wykonać naszyjnik lub bransolet-
kę z tym samym motywem.
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Darowizna nieruchomości w Belgii
Chciałbyś komuś jeszcze za życia przekazać nieruchomość (dom, mieszkanie, 
grunt)? To możliwe, ale darowizna rzeczy nieruchomych podlega w Belgii szcze-
gólnym uregulowaniom. 

Obowiązkowy akt notarialny
W przypadku darowizny nieruchomości niezbędny jest udział notariusza. Nie moż-
na zrobić tego samemu: akt notarialny jest konieczny. W zależności od twojej sy-
tuacji rodzinnej i majątkowej notariusz doradzi ci, jakie rozwiązania są dla ciebie 
podatkowo najkorzystniejsze.

Podatek od darowizn
Z podatkowego punktu widzenia będziesz podlegać opłatom rejestrowym od doko-
nanej darowizny. Wysokość podatku ma charakter progresywny i zależy od trzech 
czynników:

1. stopnia pokrewieństwa (lub jego braku) między darczyńcą a obdarowanym;
2. wartości darowanej nieruchomości;
3. regionu, w którym darczyńca ma miejsce zamieszkania.

Poza opłatami rejestrowymi darowizna nieruchomości wiąże się też z innymi kosztami: 
formalnościami administracyjnymi w związku z podpisaniem aktu oraz taksą notarialną.

Korzyści podatkowe
Darowizna budynku może zapewnić obdarowanemu pewne korzyści podatkowe, 
ponieważ podatek od darowizny jest niższy niż podatek od spadku. Podatek od da-
rowizn będzie naliczany od wartości nieruchomości w dniu darowizny, a nie w dniu 
śmierci darczyńcy (w przeciwieństwie do podatku od spadku). To, co jest dziś prze-
kazane w drodze darowizny, nie będzie już pojawiać się w aktywach majątkowych 
darczyńcy, ale UWAGA – w Walonii darowana nieruchomość zostanie uwzględ-
niona przy obliczaniu podatku spadkowego, jeżeli darczyńca umrze w ciągu 3 lat 
od przekazania darowizny. Oznacza to, że wartość otrzymanej w darowiźnie nie-
ruchomości zostanie „fikcyjnie” doliczona do wartości innych składników majątku 
spadkowego w celu wyliczenia stawki podatku spadkowego należnego od całego 
majątku spadkowego. Nazywa się to „rezerwą progresywności”. W Brukseli ta za-
sada została zniesiona dla wszystkich darowizn nieruchomości dokonywanych po 
1 stycznia 2016 r. – nie ma znaczenia, że darczyńca umrze w ciągu 3 lat; to, co 
zostanie przekazane, nie pojawi się już w aktywach spadkowych darczyńcy.

Przykład: Rodzice mają 3 mieszkania i 3 dzieci. Darują każdemu dziecku jedno 
mieszkanie i płacą podatek od darowizny. Umierają 15 lat później. Dzieci będą 
musiały zapłacić podatek spadkowy od tego, co odziedziczą po rodzicach, ale 
mieszkania nie są już częścią majątku (bo zostały przekazane dzieciom). Dzieci 
będą musiały więc zapłacić mniejszy podatek spadkowy, bo będą opodatkowane 
od mniejszej wartości spadku. Jeśli jednak rodzice mieszkają w Walonii i umrą 
w ciągu 3 lat od darowizny, wartość darowanego majątku zostanie uwzględniona 
przy obliczaniu różnych transz podatku spadkowego.

Darowizna co 3 lata
W pewnych sytuacjach lepsze będzie podarowanie jednej nieruchomości i odczekanie 
3 lat przed podarowaniem kolejnej. To tzw. darowizna w transzach. Podatkowo jest 
to korzystne rozwiązanie, bo nie wpada się automatycznie w wysoki próg podatkowy.

Przykład: Pani Leroy z Brukseli ma kilka nieruchomości, m.in. studio w Ixelles 
(150 000 euro) i mieszkanie w La Panne (137 500 euro). Ich całkowita wartość sza-
cowana jest na 287 500 euro. Jeśli przekaże ten majątek synowi w drodze spadko-
brania, będzie on musiał zapłacić 34 300 euro podatku spadkowego, czyli prawie 
12% całkowitej wartości tych dwóch nieruchomości. Dlatego kobieta rozważa daro-
wiznę w ratach. Od darowizny studia w Ixelles jej syn zapłaci 4500 euro podatku od 
darowizn (obowiązuje go stawka 3%) i koszty aktu notarialnego. Jeśli matka zechce, 
nadal może przekazać mieszkanie w La Panne 3 lata po pierwszej darowiźnie – 
w przypadku darowizn w postaci nieruchomości „liczniki są resetowane co 3 lata”. 
Oznacza to, że jeśli przekażemy drugą darowiznę w krótszym okresie niż 3 lata, kwo-
ty obu darowizn zostaną skumulowane, a podatek od darowizny zostanie w związku 
z tym obliczony na większej podstawie niż w przypadku rozkładania darowizn co 
3 lata. Jeżeli więc pani Leroy podaruje synowi obie nieruchomości w odstępie 3 lat, 
podatki i koszty notarialne będą znacząco niższe niż ewentualny podatek od spad-
ku. Kobieta obniża w ten sposób podstawę opodatkowania w chwili swej śmierci 
i zmniejsza progresywność podatków od darowizn, bo za każdym razem odnoszą się 
one do niższej kwoty, niż gdyby oddała obie nieruchomości za jednym razem. Gdyby 
jednak pani Leroy mieszkała w Walonii i umarła w ciągu 3 lat od darowizny, darowany 
majątek zostanie wzięty pod uwagę przy obliczaniu podatku od spadków.

Nie zapomnij jednak, że…
Z podatkowego punktu widzenia rozłożenie darowizn na co 3 lata może być intere-
sujące, ale nie wolno zapominać, że ktokolwiek oddaje jedną ze swoich własności, 
nieodwołalnie się jej sam pozbawia. Pani Leroy może pewnego dnia pożałować 
swego gestu, jeśli wejdzie w konflikt z synem lub ten zaciągnie długi. Chcąc mieć 
pewne gwarancje, może mu zaproponować inne, równie ciekawe opcje podatko-
we, jak np. darowizna prawa własności do nieruchomości bez prawa czerpania 
pożytków (np. z zastrzeżeniem prawa użytkowania). Ponadto lepiej jest podarować 
jako ostatnią (lub wcale) nieruchomość, która służy jako nasze stałe miejsce za-
mieszkania. Mieszkania rodzinne są całkowicie zwolnione z podatku spadkowego 
(lub prawie – dlatego że w Regionie Walonii przewidziany jest pułap 160 000 euro) 
na rzecz pozostałego przy życiu małżonka lub konkubenta. W tym przypadku 
ciekawsze może być przekazanie domu rodzinnego w drodze dziedziczenia niż 
podarowanie go. Notariusz doradzi ci najkorzystniejszą formułę w twojej sprawie.

Wycena budynku i kary
Nie zaniżaj ani nie zawyżaj wartości nieruchomości. Jeśli szacunek zostanie uznany przez 
organy podatkowe za niewystarczający, możesz ponieść konsekwencje finansowe:
•	 W kontekście darowizny, jeśli niedoszacowanie wartości nieruchomości osią-

gnie lub przekroczy 1/8 zadeklarowanej wartości, organy podatkowe zażądają 
grzywny, a jej wysokość będzie równa podatkowi, którego udało się uniknąć.

•	 Jeżeli niedobór nie przekracza 1/4 deklarowanej wartości, kara to dodatkowo 
1/20 podatku, czyli uniknięty podatek +1/20.

•	 Jeżeli niedobór przekroczy 1/4, ale nie 1/2 deklarowanej wartości, kara wynie-
sie dodatkowo 1/10.

•	 Jeżeli niedobór przekroczy 1/2, bez przekroczenia całości deklarowanej warto-
ści, kara wyniesie dodatkowo 1/6.

•	 Jeżeli niedoszacowanie przekroczy zadeklarowaną wartość nieruchomości, 
kara wyniesie +25%.

Podsumowując – im bardziej zaniżysz deklarowaną wartość nieruchomości, tym 
wyższą grzywnę podatkową będziesz musiał zapłacić.

Agnieszka Sità
prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli
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Aby zrobić porządek w swoich sprawach 
i naprawdę cieszyć się świętami, na począ-
tek uporządkujmy swój stosunek do nich. 
Czy święta (ale też np. nasza praca, sposób 
spędzania wolnego czasu, a nawet kontak-
ty z przyjaciółmi lub znajomymi) mają być 
najlepsze, takie, aby innym opadła szczęka? 
Czy nie jest tak, że przejmujemy się efek-
tem i mówimy sobie: „Albo moje święta 
(praca, wakacje) będą takie, jak sobie za-
planowałam, albo będą klapą”? 

Święta i wiele innych ważnych wydarzeń 
z naszego życia mogą być sukcesem. Mogą 
sprawiać przyjemność nam i naszym najbliż-
szym. Problem w tym, że bierzemy je za bar-
dzo na serio i wymagamy... perfekcji, przede 
wszystkim od siebie. Perfekcyjna pani domu, 
perfekcyjna kucharka, perfekcyjna kobieta, 
perfekcyjna profesjonalistka, perfekcyjna 
mama, perfekcyjna żona, perfekcyjna córka. 
Takie określenia można by mnożyć. Tylko co 
w nich zostaje dla nas? Jaką cenę płacimy, 
aby osiągnąć ten perfekcyjny status? Czy 
w ogóle kiedykolwiek zrodziło się w nas po-
czucie: „Tak, jestem najlepsza”? 

No właśnie... Wymagania wobec siebie 
i przejmowanie się, jak wypadniemy, to 
sedno zasady Zero Żalu. „Co pomyślą inni 
ludzie” to coś, nad czym wiele z nas ubole-
wa. Choćbyśmy dały z siebie wszystko i zdo-
były medal za świąteczne pierogi, znajdzie 
się ktoś, kto powie: „Nie przepadam za tym 
daniem”. Nieprzejmowanie się opinią, któ-
ra jest inna od naszej, i wybaczanie drugiej 
osobie odmienności spostrzeżeń wprowadzi 
luźniejszą i bardziej szczerą atmosferę. Nie 
chodzi przy tym o to, aby być nieuprzejmym 
i krytykować kogoś, kto ma odwagę wyra-
zić swoje zdanie. Można w dyplomatyczny 
sposób dać do zrozumienia, że przecież jest 
w porządku, jeśli się różnimy, także w takiej 
kwestii, jak potrawy świąteczne. Błahy przy-
kład? Tak samo możemy odpuścić w kwestii 
wypowiedzi znajomej lub mamy rówieśnika 
naszego dziecka wyrażającej odmienne opi-
nie na temat stylów wychowania. Ważne, 
by zdać sobie sprawę z tego, że nad przeko-
naniami innych nie mamy kontroli.

Kiedy już damy sobie luz z opiniami i my-
ślami innych o tym, co robimy, a czego nie, 
czas na drugą cześć zasady Zero Żalu – cel 
i środki. Co jesteśmy w stanie zrealizować, 
aby nasze święta były chwilą wytchnienia, 
a nie przemęczenia? Ile na to potrzebuje-
my czasu i pieniędzy? Autorka „Magii ole-
wania” poleca stworzenie prostej tabelki: 
Obchodzą mnie -> Odpuszczam sobie. 

Kiedy wyodrębnimy rzeczy, które przyno-
szą nam radość (załóżmy, że np. lubimy le-
pić pierogi), czas na eliminację balastu. Ile 
rzeczy nie jest dla nas priorytetowych? Co 
możemy zrobić kiedy indziej, co nas dener-
wuje, a co jest po prostu zbędne? Według 
autorki już zdanie sobie sprawy z tego, że 
takie rzeczy istnieją, odciąża nas emocjo-
nalnie. Ona sama ma zresztą ciekawy po-
mysł na święta – spędza je w ujęciu rota-
cyjnym, czyli odwiedza co roku tylko jedną 
rodzinę, a w następnym roku jedzie do ko-
lejnej. W ten sposób, jak twierdzi, obdaro-
wuje wszystkich bliskich jednakową uwagą. 

Jeśli lista świąteczna nadal jest pełna obo-
wiązków i mimo zaangażowania w nie 
bliskich poziom odpowiedzialności i stre-
su tylko nieznacznie się obniżył, możemy 
wciąż zrobić coś dla siebie. Knight nazywa 
to „nagrodą pocieszenia”. Wizyta u masa-
żystki lub kosmetyczki tuż po świętach, czas 
sam na sam ze sobą (i z książką, muzyką lub 
filmem, filiżanką kawy, herbaty albo innego 
ulubionego napoju). A najlepiej, w świetle 
słów autorki, aby ten masaż był prezentem 
świątecznym ufundowanym przez rodzinę 
za to, że się przejmujemy. To jak? Gotowa 
na odpuszczanie?

autorka: członkini Elles pour Elles

                                                  debrać dzieci 
ze szkoły, nastawić pieczeń w piekarniku, 
przygotować ciasto i farsz na pierogi. Ku-
pić buraki, ugotować, posiekać jarzyny. Nie 
ma majonezu! Kto zjadł majonez!? Poje-
chać do sklepu po brakujące produkty. Ku-
pić prezenty. Wysłać kartkę świąteczną do 
znajomych. Przygotować stół, dekoracje, 
zagonić bliskich do pomocy. Przygotować 
się samej: nienaganny makijaż, odświęt-
ne ubranie. Nastawić kolędy – tylko czy ja 
mam jeszcze siłę świętować?

Często mówimy, że w święta Bożego Naro-
dzenia należy nam się odpoczynek od co-
dziennych ziemskich spraw. Że sam okres 
świąteczny to czas refleksji i radości, spę-
dzony z bliskimi. Tymczasem obowiązki, 
które piętrzą się niepostrzeżenie, po prostu 
wyczerpują. I nawet jeśli sobie obiecujemy, 
że w przyszłym roku będzie lepiej, to... nie 
będzie, jeśli nie zrobimy porządku z rzecza-
mi, które nie są dla nas najważniejsze. 

„Być może nie jesteś tego świadoma, ale 
pula spraw, którymi powinnaś się przej-
mować, jest zbiorem skończonym, a po-
święcana im twoja uwaga – cennym zaso-
bem. Jeśli dasz z siebie za dużo, zostaniesz 
z pustymi rękoma” – pisze w wydanym po 
polsku poradniku „Magia olewania” Sarah 
Knight. Autorka sama ma za sobą zmianę 
pracy w korporacji oraz emigrację do in-
nego zakątka świata po to, aby, jak pisze, 
czerpać z życia radość.

Jak tego dokonała? Zastosowała zasadę Zero 
Żalu. Według niej istnieją dwa ważne elemen-
ty naszego życia, które domagają się uwagi:

1. postanowienie, że nie będziemy się 
przejmować tym, co pomyślą inni ludzie,

2. zagospodarowanie czasu i energii na
„naprawdę ważne rzeczy”.
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Zaczęliśmy od tragicznej historii, która 
oprócz dostarczenia dreszczyku emocji 
niech będzie też przestrogą, aby nie 
lekceważyć warunków pogodo wych 
i samej przyrody, bo śnieg i zimno 
potrafią być zdradliwe i zabójcze. Na 
szczęście zazwyczaj jednak przyspa
rzają radości i dobrej zabawy, gdy 
biały puch spadnie w Wigilię Bożego 
Narodzenia albo kiedy możemy ule
pić bałwana, pozjeżdżać z górki, zro
bić bitwę na śnieżki lub wybrać się na 
narty biegowe, poszusować na stoku 
czy też po prostu pospacerować, wdy
chając mroźne, rześkie zimowe powie
trze.

Pomożemy Wam znaleźć niezbędne 
informa cje, abyście byli odpowiednio 

przygotowani do wyjazdu, gdy nadej
dą śnieżne dni. Przede wszystkim wie
my, że śniegu na terenie Belgii można 
spodziewać się w wyższych rejonach 
kraju, dlatego dobrze mieć pod ręką 
listę naj wyższych punktów:

• Signal de Botrange (694 m)
• Weisser Stein (693 m)
• Mont Rigi (680 m)
• Baraque Michel (674 m)
• Steling (658 m)
• Baraque de Fraiture (652 m)
• Massif de Saint-Hubert (589 m) 
• Plateau de Recogne-Bastogne (569 m)
• Col du Rosier (556 m)
• Spiebig (550 m)

Aby sprawdzić pogodę i pokrywę 

śnieżną regionu, do którego się wy
bieramy, warto posłużyć się poniższą 
mapą. Zobaczcie, jak wiele szczegółów 
pogodowych można z niej wyczytać:

A propos pogody, przeczytałyśmy 
o kilku znaczących zjawiskach, które 
nawiedziły Belgię i zostały odno
towane jako anomalie. Np. ostatniego 
dnia 1978 r. nagły spadek temperatury 
z 7°C do 10°C, spowodowany inwazją 
prądów kontynentalnych pochodzenia 

www.facebook.com/groups/wakacjewbelgii/

grupa

Wakacje w Belgii

polarnego, rozpoczął jedną z najcięż
szych zim stulecia. 14 cm śniegu, zano
towane tego dnia w Brukseli, poważnie 
sparaliżowało sieć drogową i kolejową 
w tym kraju. 
Czy ten opis nie mówi czegoś tym, któr
zy pamiętają lata 70.? No tak, przecież 
w Polsce była dokładnie taka sama 
sytuacja. Tej pamiętnej zimy pokrywa 
śnieżna sięgała 70 cm w Botrange 
(Waimes), a srogi mróz i śnieg trzy
mał aż do marca 1979 r. Kolejna ano
malia nastąpiła jeszcze tego samego 
roku, gdy śnieg padał przez dwa dni na 
początku maja! W MontRigi napadało 
12 cm!

Czy przeglądając podaną przez nas 
mapę, zauważyliście, że niektóre stacje 
meteorologiczne udostępniają online 
obraz z kamer monitorujących otocze
nie? W ten sposób można zobaczyć, 
czy w danym regionie jest rzeczywiś
cie śnieg – a sentymentalni romanty
cy mogą popatrzeć na padający puch 
prosto z internetu :D
Poniżej kilka linków do kamer usytuo
wanych w najwyższych regionach kraju:

Licząc na białą i piękną zimę, pod
powiadamy, że jeśli chcecie atrak
cyjnie zaplanować wypad, warto znać 
miej sca oferujące rekreację na śniegu. 
W Belgii popularne jest narciarstwo 
biegowe (ski de fond), ale można 
również zjeżdżać ze stoków (ski alpin). 
Zaletą belgijskich ośrodków jest to, że 
praktycznie nie ma kolejek, w których 
trzeba by stać do wyciągu. Poniższy QR 
kod, to pdf do pobrania z listą ośrod
ków sportów zimowych na terenie Belgii:

Jeśli jesteście amatorami spacerów 
po śniegu, warto zainstalować w te
lefonie aplikację, która oferuje wybór 
m.in. tras pieszych. Taką aplikacją jest 
Komoot, Sity Trail czy OpenRunner.

My na zimowe spacery polecamy oko
lice muzeum, jak i oczywiście wizytę 
w samym muzeum: Bastogne War Mu-
seum oraz niedaleki Bois de la Paix – 
las pokoju zasadzony na pamiątkę 50. 
rocznicy bitwy o Ardeny.

Wybierając się na wędrówkę po la
sach, pamiętajmy, że w Belgii sezon 
polowań trwa od października do koń
ca lutego, dlatego zwracajmy uwagę na 
tabliczki ostrzegawcze i zakazy wstępu 
na niektóre ścieżki. Takie informacje 
można również sprawdzić na stronie 
miasta, w którego okolice się wybie
ramy (calendrier de chasses, battues).

Mamy nadzieję, że kiedy czytacie ten 
tekst, za oknem prószy śnieg, a Wy 
planujecie już z niecierpliwością wy
prawę, korzystając z naszych pod
powiedzi! Zaglądajcie również do 
naszej facebookowej grupy, by być na 
bieżąco!

Pada śnieg, pada śnieg...

Zimowa aura to nie tylko biały puch spadający z nieba ku uciesze najmłodszych, ale często także niesprzyjające 
warunki pogodowe, gdy lepiej nie wyściubiać nosa z domu. Tak było pewnej styczniowej niedzieli 1871 r., gdy 

dwoje młodych ludzi, Marie i François, chciało przedostać się do rodzinnego miasteczka dziewczyny, przecho
dząc przez płaskowyż Hautes Fagnes. Szalejąca tego dnia burza śnieżna złapała parę w pułapkę i nigdy nie wy
puściła. Ich ciała odnaleziono dopiero po dwóch miesiącach. 

Monika & Iwona
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Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

Dostępny w każdy wtorek i czwartek

 Lakensestraat 156, 1000 Bruksela
 polska.smb@cm.be
 0473 52 05 55
 www.cm.be/polska

Jak zaoszczędzić na kosztach
Ustalone stawki za świadczenia lekarzy
Fundusze zdrowia i lekarze zawierają umowy dotyczące stawek, jakie 
pacjenci płacą lekarzom za ich świadczenia oraz zwrotu (refundacji), jaką 
zapewniają pacjentom fundusze zdrowia. Część stawki, którą opłaca sam 
pacjent to tzw. udział własny.
• Lekarz zakontraktowanyto lekarz, który podpisał umowę z funduszem i 

przestrzega oficjalnych stawek, chyba że pacjent ma specjalne wyma-
gania.

• Lekarz niezakontraktowanyto lekarz, który nie ma podpisanej umowy z 
funduszem zdrowia. Może więc stosować dla swoich pacjentów wyższe 
stawki niż lekarz zakontraktowany.

• Lekarz częściowo zakontraktowanyto lekarz, który w określonych miej-
scach lub godzinach stosuje oficjalne stawki. Np. w przypadku konsul-
tacji w szpitalu może stosować taryfę oficjalną, ale w swoim prywatnym 
gabinecie już nie. Dlatego aby mieć pewność co do stosowanej stawki, 
warto zdecydować się na leczenie u lekarza zakontraktowanego. 

Dokumentacja medyczna pacjenta (GMD)
Warto wybrać sobie stałego lekarza pierwszego kontaktu i zwrócić się do 
niego o prowadzenie Państwa całej dokumentacji medycznej pacjenta 
(Globaal Medisch Dossier, GMD). Dzięki niej będzie on dysponował peł-
nym obrazem Państwa stanu zdrowia i będzie w stanie lepiej ocenić, jakie 
leczenie i badania są Państwu potrzebne. Ponadto zapłacą Państwo mniej 
za konsultacje u lekarza pierwszego kontaktu, który prowadzi Państwa 
dokumentację.Jak założyć swoją dokumentację GMD? O założenie GMD 
należy zwrócić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Za tę usługę 
lekarz może naliczyć Państwu co roku pewną opłatę, którą CM zwróci w 
całości. Lekarz może również uregulować tę płatność bezpośrednio z fun-
duszem zdrowia.

Dzielnicowe ośrodki zdrowia
Jeżeli zarejestrują się Państwo na stałe w dzielnicowym ośrodku zdrowia, 
nie będą Państwo musieli płacić za konsultacje. Może  jednak  obowiązy-
wać  niewielka  coroczna  opłata  administracyjna  (maks.  2,50 euro  od  
osoby  lub  12,50 euro  za  całą rodzinę). Dzielnicowe  ośrodki  zdrowia  w  
Państwa  okolicy  można  znaleźć  na  stronie www.vwgc.be, www.gvhv-m-
plp.be  i www.feprafo.be. Uwaga: W przypadku konsultacji z lekarzem, pie-
lęgniarką lub fizjoterapeutą spoza ośrodka zdrowia zapłacą Państwo pełną 
stawkę, co oznacza, że nie otrzymają Państwo refundacji.

Tanie  leki
Leki generyczne, czyli leki będące zamiennikami leków oryginalnych, mają 
takie same składniki aktywne, co leki oryginalnych marek, ale są o co naj-
mniej 31% tańsze. Należy poprosić lekarza pierwszego kontaktu, aby wy-
pisał receptę zawierającą nazwę składnika aktywnego leku. Farmaceuta 
zaoferuje Państwu wówczas najtańszy zamiennik leku.
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Made by you.
Możesz zmienić świat. Brzmi to przesadnie, ale to prawda. 
Bo możesz zrobić coś, czego nikt inny nie potrafi. Masz coś, 
czego nie ma nikt inny. Dostrzeganie Twojego talentu i 
rozwijanie go: to nasza praca jako agencji pracy, 
wyspecjalizowanej w dziedzinie budownictwa i technologii.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu IMPACT zna firmy, 
a firmy znają nas. Możesz ponadto liczyć na indywidualne 
podejście i zaraźliwy entuzjazm naszego polskojęzycznego 
zespołu, a znajdziesz się w doskonałych rękach, aby znaleźć 
odpowiadającą Twoim potrzebom pracę w budownictwie lub 
zawodach technicznych.

www.impact.be

@jobs.impact
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Ciąża i poród
Co należy zrobić w czasie ciąży?

• Należy w jak najkrótszym czasie powiadomić pracodawcęo swojej ciąży.
• Należy  na  czas  złożyć  wniosek  o  tzw. kwotę  początkową(wcześniej 

określany  jako  zasiłek  macierzyński). Konieczne  jest też dostarczenie 
jednemu z pięciu podmiotów finansujących fundusz świadczeń rodzi- 
nnych (np. KidsLife  lub  Infino)   zaświadczenia od lekarza odnośnie 
przewidzianej daty porodu. Możliwy jest wybór podmiotu finansującego 
z którego otrzymywane będą świadczenia rodzinne. 

• Czy po porodzie konieczna będzie pomoc domowa lub pomoc w opiece  
nad  noworodkiem?  W  takim  przypadku  należy odpowiednio wcze-
śnie złożyć wniosek o opiekę nad matką i dzieckiem w uznanej instytucji 
świadczącej usługi opieki rodzinnej lub wniosek o opiekę domową. 
Fundusz CM zapewnia w tym celu zasiłek w wysokości do 300 euro dla 
każdej rodziny.

• Należy  liczyć  się  z  tym,  że  koszty  pobytu  w  szpitalu  mogą  być  
bardzo  wysokie.  Czy  posiada  Pani  dobre ubezpieczenie pokrywają-
ce koszty porodu? Fundusz CM chętnie Pani pomoże w sprawdzeniu 
wykazu kosztów szpitalnych.

• Należy powiadomić fundusz CM w przypadku urlopu macierzyńskiego 
przed-  i poporodowego lub zwolnienia lekarskiego w ciąży(przedstawia-
jąc zaświadczenie od lekarza ginekologa).

• Należy złożyć wniosek o podstawowy zasiłek rodzinny (wcześniej 
określany jako zasiłek na dziecko)  z  funduszu  świadczeń  rodzinnych.  
W  przypadku  odebrania  wcześniej  kwoty  początkowej  podstawo-
wy  zasiłek  rodzinny przyznawany jest automatycznie. Jeżeli kwota 
początkowa nie została pobrana, należy złożyć odpowiedni wniosek do 
podmiotu finansującego fundusz świadczeń rodzinnych.

• W ciągu 15 dni po narodzinach dziecka należy zgłosić dzieckow 
urzędzie gminy, w której się urodziło (w urzędzie stanu cywilnego).W 
określonych miejscach można to zrobić także w szpitalu.

• Należy dostarczyć akt urodzenia dziecka do oddziału funduszu CM: 
-Pani  dziecko  zostanie  wówczas  objęte  ubezpieczeniem  zdrowot-
nym  i  ewentualnie  dodatkowymi, nieobowiązkowymi ubezpieczeniami 
CM;-złożony zostaje wniosek o 10 dni urlopu dla ojca/partnera po 

urodzeniu dziecka (geboorteverlof);-otrzyma Pani żółte naklejki i kartę 
ISI+ dla swojego dziecka.Porada:  Proszę  umówić  się  w  biurze  CM,  
żeby  zapisać  dziecko  do  CM.  Można  to  łatwo  zrobić  przez www.
cm.be/afspraken

• Proszę wybrać swój prezent dla noworodka(CM-babygeschenk).
• W ciągu około 2 miesięcy po pobycie w szpitalu otrzyma Pani rachunek 

za szpital. Przed jego zapłaceniem warto go przekazać do sprawdzenia 
przez fundusz CM. Wówczas będziemy Pani  w  stanie  pomóc  w  razie  
jakichkolwiek  nieprawidłowości.

Wkład własny dzieci

W przypadku wizyty u lekarza zwracamy w całości wkład własny dla dzieci 
do szóstego roku życia włącznie. 

Osteopatia

Z  dzieckiem  do  osteopaty?  Wtedy CM przekaże świadczenie w wyso-
kości 10 euro za zabieg. Mogą Państwo na osteopatię oraz chiropraktykę 
otrzymać maksymalnie 50 euro na osobę w ciągu roku. 

Polski konsultant w CM Sint-Michelsbond

Dostępny w każdy wtorek i czwartek

 Lakensestraat 156, 1000 Bruksela
 polska.smb@cm.be
 0473 52 05 55
 www.cm.be/polska
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nia decyzji o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego, 
zmiany prawa do tego świadczenia albo rozstrzygnięcia w sprawie 
nienależnie pobranego świadczenia. Ponadto ZUS zajmie się egze-
kwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie wyłączają możliwość 
składania papierowych wniosków o świadczenie wychowawcze oso-
biście, bezpośrednio w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku bę-
dzie można składać w postaci elektronicznej za pomocą dotych-
czas dostępnych systemów teleinformatycznych: PUE ZUS, systemu 
teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elek-
troniczną lub poprzez system teleinformatyczny utworzony przez 
ministra właściwego do spraw rodziny – Pla� ormę Informacyjno-
-Usługową Empa� a.

W projektowanej ustawie przewidziano, że postępowanie na pod-
stawie wniosku zgłoszonego elektronicznie będzie prowadzone 
przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznego postępowania ad-
ministracyjnego, za pomocą systemu teleinformatycznego ZUS. 
Decyzje podejmowane przez ZUS będą mogły zostać przekazane 
wnioskodawcom nie tylko za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego ZUS, ale również poprzez e-maile i SMS-y.

Nowelizacja wiąże się także z wprowadzeniem automatyzacji badania 
prawa do świadczeń i wydawania rozstrzygnięć przez zapewnienie od-
powiedniego oprogramowania w ZUS. Pracownicy ZUS będą jedynie 
zajmować się sprawami wymagającymi analizy załączonych do wnio-
sków dokumentów czy prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Utrzymana zostanie możliwość przekazywania świadczenia w for-
mie rzeczowej lub w formie opłacania pewnych usług, jeśli rodzina 
marnotrawi przyznawane środki. W dalszym ciągu zajmować się 
tym będą ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych.

Głosy krytyczne do projektu nowelizacji wskazują m.in. na do-
prowadzenie do wykluczenia z programu części potencjalnych 
wnioskodawców z uwagi na ich ograniczenia w zakresie zdolności 
obsługi komputera, a co za tym idzie – wszelkich aplikacji elektro-
nicznych. Poza tym przeniesienie procedury weryfi kacji wniosków 
w zakres obowiązków pracowników ZUS odbędzie się ze szkodą 
dla poprawności tej wersyfi kacji. Obecnie wnioski o świadczenie są 
weryfi kowane przez wykwalifi kowanych pracowników socjalnych, 
którzy mają większe rozeznanie w sytuacji poszczególnych rodzin, 
niż mogą je mieć pracownicy ZUS.

Agnieszka Hajdukiewicz
radca prawny

Na podstawie:
h� ps://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/od-2022-r-zus-przejmie-
-od-gmin-obsluge-swiadczen-500-plus-projekt

PRAWO W POLSCE

Obecnie trwają prace nad zmianami w zasadach składania wnio-
sków i wypłaty świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+. 
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt 
ustawy o zmianie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci oraz innych ustaw (druk sejmowy 
nr 1530). Regulacja przewiduje zmianę podmiotu obsługującego 
świadczenia 500+, zmianę zasad składania wniosku o świadczenie 
oraz zmianę sposobu wypłaty środków benefi cjentom.

Obsługę Programu Rodzina 500+ przejąć ma Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. i od 
tego dnia wnioski o świadczenie składać będzie można wyłącznie 
w formie elektronicznej, a wypłata świadczenia dokonywana bę-
dzie jedynie na rachunek bankowy.

Głównym celem nowelizacji jest wykorzystanie narzędzi i systemów 
informatycznych do obsługi Programu Rodzina 500+ oraz przejście 
na bezgotówkowe formy wypłaty świadczeń. Przejęcie obsługi 
tego programu przez ZUS ma w ocenie ustawodawcy usprawnić 
proces wypłaty świadczeń i zmniejszyć koszty obsługi Programu 
Rodzina 500+. 

Projekt przewiduje przede wszystkim zmianę organu właściwego 
do ustalania prawa do świadczenia wychowawczego w ten spo-
sób, że przestaną nim być wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 
miast, a stanie się nim ZUS. Oznacza to, że w konsekwencji ZUS 
m.in. będzie prowadzić postępowania w sprawie świadczenia wy-
chowawczego, będzie przyznawać i wypłacać świadczenie wycho-
wawcze oraz stanie się właściwym organem do składania wniosku 
o przyznanie prawa do świadczenia i jego wypłaty, w tym wydawa-

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługu-
je na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez 
względu na dochód osiągany przez rodzinę. Począwszy od 
2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego jest usta-
lane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czer-
wca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.
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	Niejednokrotnie najbliżsi negują to, 
co się dzieje – bo zwykle o tych rodzi-
nach mówi się, że „dzieci czyste, ład-
nie ubrane, a małżonek uprzejmy, za-
wsze kłania się sąsiadom”. Zdarza się, 
że bliscy lub przyjaciele, którym ofiara 
przemocy się zwierzy, nie dowierzają: 
„ależ co ty mówisz, przecież jeste-
ście świetnym małżeństwem, zobacz, 
jak on cię kocha i dba o ciebie, jakie 
macie wspaniałe dzieci”, itp. Kobieta 
zaczyna się gubić, czy faktycznie do-
świadcza domowej tyranii, czy może 
jej się tylko wydaje. Wbrew pozorom 
to właśnie w przypadku przemocy fi-
zycznej łatwiej jest poprosić o wspar-
cie i łatwiej je uzyskać. Siniaki i zadra-
pania są widoczne. Można je pokazać 
policji, zrobić obdukcję. Zdecydowa-
nie gorzej jest w przypadku przemocy 
psychicznej, czynionej „w białych rę-
kawiczkach”. 

	Domową tyranię obrazują różne hi-
storie: kobieta nie pracuje i jest zależ-
na finansowo od partnera („Nie masz 
nic do gadania, bo nie zarabiasz”); 
chce mieć swoją prywatność, do któ-
rej przecież, jako wolny człowiek, ma 
prawo – i nie może jej uzyskać („Po co 
ci koleżanki, siedź lepiej w domu i ro-
dziną się zajmij”); chce się kształcić, 
rozwijać („A czy tobie czegoś braku-
je? Przecież masz wszystko, to czego 
jeszcze chcesz?”). Powoli rozpoczyna 
się proces uprzedmiotowiania kobie-
ty, ograniczania jej dostępu do innych 
ludzi, traktowania jako „Osoby Użyt-
kowej na Wyposażeniu Osobistym 
Mężczyzny”. Ma siedzieć w domu, 
być cicho, przyklaskiwać mężowi, nie 
wyrażać sprzeciwu i niezadowole-
nia, podziwiać go, chwalić przy zna-
jomych (jeśli takowych mają), kryć 
przed światem jego występki, wy-

chowywać dzieci, sprzątać, gotować 
i być tym zachwycona, nie mieć życia 
prywatnego, koleżanek i znajomych, 
nie wychodzić bez powodu (uwaga: 
spotkanie z koleżanką to nie jest do-
bry powód opuszczenia domu), ab-
solutnie się nie kształcić (bo jeszcze 
by się okazało, że będzie lepiej wy-
kształcona od męża), bywa, że nie 
pracować zawodowo (po co, przecież 
on zarabia, to niech ona lepiej siedzi 
w domu). O historiach typu wyjazd 
z przyjaciółką na weekend czy na 
trzydniowe sympozjum naukowe już 
nawet nie wspominam, bo to przez 
tyrana będzie traktowane jako wyko-
lejenie umysłowe i niedopuszczalna 
fanaberia powodowana „uderzeniem 
lewego hormonu do głowy”. 

	Wszystko zaczyna się od drobiazgów, 
na które wiele kobiet nie zwraca uwa-
gi. Gdyby tyran od początku stosował 
radykalne środki przemocy, kobieta 
prawdopodobnie szybko zorientowa-
łaby się i powiedziała „dziękuję bar-
dzo, wychodzę”. Dlatego przemoco-
we zachowania wsączane są w umysł 
i psychikę kobiety delikatnie i powo-
li, praktycznie niezauważalnie. Bo to 
„dla jej dobra”, żeby „miała lepsze ży-
cie”. Do czasu, aż nie otworzy szeroko 
oczu. Niestety zazwyczaj dzieje się to 
bardzo późno, a im później, im pro-
ces ubezwłasnowolnienia kobiety jest 
bardziej zaawansowany, tym trudniej 
wyrwać się od tyrana emocjonalnego. 
Bo jak się z takiego związku wydobyć 
po trzydziestu latach? 

	O wiele mniej miejsca zajęłoby na-
pisanie, co kobieta, przepraszam, 
Osoba Użytkowa na Wyposażeniu 
Osobistym Mężczyzny (bo przecież 
dokładnie tak przez niego jest trak-
towana) może robić. Otóż w dzień 

O przemocy w związku » O przemocy w związku » O przemocy w związku

KOBIETA – Osoba Użytkowa 
na Wyposażeniu Osobistym Mężczyzny
Tyrania domowa to wciąż ogromny problem, który często nie wychodzi poza próg domu. W przemocowych do-
mach panuje bowiem zmowa milczenia. Ofiary boją się mówić o swoim cierpieniu i nie zgłaszają problemów na 
policję. Cierpią w milczeniu. Samotnie. Ba, nie zawsze nawet uświadamiają sobie, że są ofiarami przemocy i po-
trzebują wsparcia – albo nie bardzo wierzą w pomoc.
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ma robić to, co on każe, a w nocy być 
demonem seksu… Bo przecież wia-
domo… Ma wspaniałe życie, które 
jej ów mężczyzna zapewnia, to i seks 
w związku powinien być fantastyczny 
i pełen pasji. W końcu mężczyźnie się 
należy, skoro tyle dobrego dla kobie-
ty robi. Czy kobieta ma prawo mieć 
swoje pasje, pragnienia? Nie. Spraw-
ca przemocy nie pyta, co sprawiłoby 
jej radość ani jak chciałaby, aby wy-
glądało jej życie. On wie lepiej – więc 
będzie decydował, święcie przekona-
ny, iż jego decyzje są najwłaściwsze. 
To, co myśli partnerka, jest dla niego 
zupełnie nieistotne. W ten oto z po-
zoru nic nieznaczący sposób tka się 
niewidzialna nić domowej tyranii. 

	Ofiary przemocy bardzo często uspra-
wiedliwiają sprawcę: „przecież on 
chciał dla mnie dobrze, nie jest aż 
taki zły”, itp. Tymczasem plątanina 
sieci się zagęszcza i kobieta zaczyna 
powoli zauważać, że coś w jej związ-
ku jest nie tak. Zaczyna się też bun-
tować, a to się domowemu tyranowi 
wyjątkowo nie podoba. Co w takiej 
sytuacji robi? Karze – biciem, odcię-
ciem od funduszy, wyprowadzką do 
innego pokoju albo do kolegi, robie-
niem na złość; bardzo często też mil-
czeniem, czyli całkowitym odcięciem 
możliwości komunikacji. Jest to w su-
mie najsilniejsza forma kary, którą 
tyran stosuje dzień, tydzień, a znam 
przypadki, że za „nieposłuszeństwo” 
tyran karał kobietę co jakiś czas wie-
lomiesięcznym milczeniem i całkowi-
tym ignorowaniem. Boli? Boli. 

	Gdyby tyranowi spróbować uświado-
mić, że jest po prostu złym partnerem 

i że stosuje przemoc…? Przede wszyst-
kim będzie niepomiernie zdziwiony. 
Ja? Przemoc? A to już się z żoną po-
kłócić nie wolno? A że ja chciałem, aby 
nie pracowała i domem się zajęła, to 
źle? Ano źle, jeśli ona, podchowaw-
szy dzieci, chciałaby zacząć pracować 
i mieć własne pieniądze, a tyran na 
to nie pozwala. Albo kiedy chciałaby 
wyjść ze swoimi znajomymi na kawę, 
a przemocowiec każe jej uruchamiać 
kamerkę i mówić, gdzie jest, co robi 
i po której stronie stolika w kafejce 
usiadła. Taka domniemana troska jest 
sprawowaniem kontroli, i nawet jeśli 
nie ma w niej elementów przemocy 
fizycznej, to jest to kontrola zagraża-
jąca. Kobieta zaczyna przeczuwać, że 
nie jest wolna, że powinna się kontro-
lować, że nie wolno jej robić tego, na 
co ma ochotę, że nie jest szanowana 
i że ma spełniać czyjeś oczekiwania, 
podlegać władzy i decyzjom partnera. 
Bywa jeszcze ciekawiej: „No dobrze, 
uderzyłem ją raz… Ale raz to już prze-
moc? Pani chyba żartuje, przecież ja 
jej nie katuję”. I tak zazwyczaj się to-
czą rozmowy psychologa z domowym 
tyranem.

	Zatrzymajmy się na chwilę przy oso-
bowości sprawcy przemocy. Prze-
mocowcami są osoby, które miały 
zaburzone poczucie bezpieczeństwa, 
we wczesnych latach życia zostały 
straumatyzowane i same doświad-
czy ł y przemocy. Mają z łe wzorce 
przywiązania, które próbują później 
siłą wprowadzić do swoich dorosłych 
związków. Bardzo często w relacjach 
przemocowych jedna osoba ma ten-
dencję do zawłaszczania, a druga 
w domu rodzinnym nie otrzymała  

miłości, nie na-
uczyła się stawia-
nia granic; jest ule-
gła i bierna. W ten 
sposób zaczyna się 
toksyczny taniec 
w związku. Źródła 
należałoby szukać 
w domach rodzin-
nyc h ,  w  k tó r yc h 
nieprawidłowo wy-
kształciły się nasze 
wzorce przywiąza-
nia: albo wzorzec 
jest lękowo-unika- 

jący, albo przemocowy. Wzorce 
te tworzą się w dzieciństwie, do 
około drugiego roku życia. Przykła-
dem są dominujące matki, które za-
wsze wszystko wiedzą lepiej, nie po-
zwalają dziecku się rozwijać i uczyć 
niezależności. Nie zastanawiają się 
nad tym, czy dziecko coś lubi, czy ma 
na coś ochotę. Dziecko wychowane 
przez kontrolującą, apodyktyczną 
matkę może podświadomie powielić 
ten wzorzec w dorosłej relacji.

	Skutki wieloletniego funkcjonowania 
w domowej tyranii są katastrofalne 
i mają widoczne przełożenie w każ-
dej sferze życia ofiary – zdrowotnej, 
fizycznej, emocjonalnej, rodzinnej, 
społecznej, zawodowej; z aktami sa-
mobójczymi włącznie. Tyranizowanie 
prowadzi do depresji, chorób autoa-
gresywnych (organizm zaczyna ata-
kować sam siebie), nowotworów zło-
śliwych, nerwicy, stanów lękowych, 
bezsenności, chorób układu pokarmo-
wego i wielu innych. Jedną z trudniej-
szych sytuacji dla kobiety jest przecią-
ganie przez przemocowego partnera 
dzieci na swoją stronę. Tyran potrafi 
je tak zmanipulować, że zaczynają 
wierzyć jego słowom: „mamie się na-
leżało, bo była zła, niegrzeczna”, albo 
„sprowokowała tatę do brzydkiego 
zachowania”. Dzięki takim właśnie 
obrzydliwym manipulacjom przemo-
cowego partnera dzieci przestają trak-
tować matkę jak osobę, której należy 
pomóc i którą trzeba chronić. Przesta-
ją ją szanować, uznając, że sama jest 
winna, bo dopuściła do takiej sytuacji 
i pozwalała na przemoc. W ten spo-
sób dzieci powoli zaczynają patrzeć 
na nią oczami tyrana. I tu ujawnia się 
pewien paradoks, bo kobieta prawie 
zawsze mówi, że pozostaje w związ-
ku dla dzieci, by miały pełną rodzinę 
i szczęśliwe dzieciństwo. Tymczasem 
jeśli nie rozwiązuje problemu, to tak 
naprawdę uczy dzieci, że toksyczna 
relacja jest normalna. Bo to, co dzieci 
widzą w domu, jest przecież ich nor-
malnością. Można więc zadać sobie 
pytanie, z czym dzieci pójdą w dorosłe 
życie i jak będą wyglądały ich związki. 
Zgadnijcie.

Aleksandra Szewczyk
psycholog
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HUMOR

Szef do pracownika:
- Niestety, panie Kowalski, nie możemy pła-
cić panu większej pensji.
- Jak nie możecie płacić większej, to może 
chociaż częściej?

Syn pyta ojca:
- Czy to prawda, że w niektórych krajach 
mężczyzna nie zna swojej żony do momen-
tu, aż się z nią ożeni?
- To się dzieje w każdym kraju, synu - odpo-
wiada ojciec.

Blondynka stoi przy kiju wbitym do ziemi 
i z trudem próbuje go zmierzyć. 
Po pewnym czasie podchodzi do niej facet, 
wyrywa kij, kładzie go na ziemi i pomaga 
jej go zmierzyć.
Blondynka na to:
- Ale proszę pana, chciałabym sprawdzić 
jaki ten kij jest wysoki, a nie jaki jest 
długi...

Do banku w Szwajcarii wchodzi klient 
z walizką i ściszonym głosem mówi do 
bankiera: 
- Chciałbym wpłacić pieniądze, w tej wa-
lizce jest całe cztery miliony euro. 
Na to bankier uśmiechnięty: 
- Proszę nie ściszać głosu, bieda to żaden 
wstyd.

Małe szkockie miasto. Późny wieczór. Męż-
czyzna zatrzymuje taxi i poleca wykonanie 
kursu pod wskazany adres. Kiedy tak-
sówkarz zatrzymuje się pod piękną willą, 
pasażer obmacując wszystkie kieszenie do-
chodzi do wniosku, że pieniądze zostawił 
w domu i nie ma czym zapłacić. Wysiada 
z taksówki podchodzi do kierowcy i pyta:
- Nie ma pan przypadkiem latarki? Bo mi 
50 funtów wpadło między siedzenia.
W tym momencie słyszy zwiększające się 
obroty silnika i pisk opon taxi.

Czemu się z nią pokłóciłeś?
- Poprosiła, żebym zgadł, ile ma lat.
- No i?
- Zgadłem.

- Tato, kup mi rowerek!
- Rowerek... Syneczku, olej rowerek. Po-
czekaj, niedługo będziesz mógł jeździć na 
motorowerku, nie wolisz motorowerka?
- Jasne, tato!
...Minęło trochę czasu...
- Tato, kup mi motorowerek!
- Synu, motorowerki są da wieśniaków, 
poczekaj roczek, kupimy skuterek, nie 
wolałbyś skuterka?
- Super, tato, jasne, że wolę!
...Minęło trochę czasu...
- Tato, kup mi skuterek
- Ech, synu, skuterki są dla ciot, poczekaj 
dwa latka dostaniesz motor! Motor! Nie 
chcesz motoru?
- Tak! Tak! Chcę!
...Minęło trochę czasu...
- Tato, co z moim motorem?
- Synu, powiem szczerze, jest sens kupo-
wać motor skoro za rok będziesz już mógł 
prowadzić samochód? Prawdziwą brykę! 
Hę? HĘ?
- Jasne, tato...
...Minęło trochę czasu...
- Tato, kup mi auto...
- Auto? Po cholerę ci auto, jak ty nawet na 
rowerku jeździć nie umiesz...

Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem 
Ci, co mówi mamie pan listonosz jak jesteś 
w pracy.
Ojciec wyjmuje 10zł i daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: – „Dzień dobry. Poczta dla pani”

Ksiądz do Jasia na lekcji religii:
- Powiedz, Jasiu, kto wszystko widzi, 
wszystko słyszy i wszystko wie?
- Nasza sąsiadka!

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosen-
karzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś 
mówi, że chciałby zostać Świętym Mikoła-
jem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? – 
pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

- Czy zauważyłaś, że od czasu jak zaczęli-
śmy Johnowi płacić pensa za każdy dobry 
stopień, przynosi ze szkoły same piątki? - 
zapytał Szkot małżonki.
- Coś mi się zdaje, że on się dzieli z nauczy-
cielem - odpowiedziała żona.

Młody Szkot wraca z randki.
- Jak się udało spotkanie? - pyta tata Szkot.
- Nieźle, wydałem tylko 4 funty.
- Uuuuuuu... dużo. Za dużo!
- Ale ona więcej nie miała.

Żona w wraca do domu i mówi:
- Kochanie, dzisiaj piąć razy przejecha-
łam na czerwonym świetle bez żadnego 
mandatu!
- No i co z tego?
- Nic. Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam 
nową torebkę!

IKEA
Choinka składana:
- Szkielet - 1 szt,
- Gałązki - 46 szt,
- Igły - 13543 szt,
- Klej montażowy - 3 litry.

Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem 
śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem, że nie 
usłyszałem kosiarki...
 
 
Blondynka dzwoni do operatora sieci:
- Nie mogę się połączyć z Internetem!
- Czy poprawnie wpisała pani hasło?
- Tak, widziałam jak robił to mój kolega.
- A jakie jest to hasło?
- Pięć gwiazdek...

Co jest jednocześnie białe, czarne i czer-
wone?
- Wczesna komunistyczna kinematografia.
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   Sprzedam
 Filatelisto sprzedam dwa klasery pięk-

nych polskich znaczków pocztowych - lata 
60te (w arkuszach, osobno, nowe, stem-
plowane i różne inne). T. +32 474 453 330

 Sprzedam telewizor, stan bardzo dobry, 
32c, led, za 70€, sprzedaję bo zmieniłam na 
większy. T. 0488 352 711

 Sprzedam okazyjnie polskie kożuchy 
zakopiańskie: męski i damski oraz kurtkę 
damską, rosyjską ze srebrnego lisa (nowa). 
T. +32 474 453 330

  Praca: szukam
 Szukam pracy w budownictwie i 

ogrodnictwie. T. +32 467 846 962
 Szukam pracy w budownictwie, mam 

założoną działalność gospodarczą i druk 
A1, posiadam auto i prawo jazdy kat B .  
T. 0497 266 878, 518 039 431

 Szukam jakielkolwiek pracy od zaraz 
mężczyzna wiek 53 lata. T. 0485 703 695, 
+32 465 921 685

 Młoda, energiczna dziewczyna szuka 
dodatkowej pracy. Najchętniej jako pomoc 

domowa: sprzątanie, prasowanie, mogę 
również pomagać w sklepie, Bruksela.  
T. 0474 132 429

 Poszukuję pracy, sprzątanie, prasowanie, 
opieka nad dziećmi. T. 0485 660 734 
Joanna

 Poszukuję pracy na budowie lub innej.  
T. 0467 649 212

 Poszukuję pracy przy montażu konstrukcji 
stalowych, spawanie lub na budowie.  
T. 0467 649 212

 Poszukuję pracy w budownictwie lub 
spawanie i montaż konstrukcji stalowych. 
T. 0467 804 914 / 0486 412 981

  Mieszkanie: wynajmę
  Wynajmę mieszkanie na Bockstael, blisko 

metra, cena 650€. T. 0486 844 569
  Od stycznia, do wynajęcia pokój w Bruk-

seli dla pracującej osoby. T. 0485 384 109
  Mam od zaraz wolny pokój dwu- trzyoso-

bowy. Pokój znajduje się w dużym wolno-
stojącym domu po remoncie (7 sypialnii). 
Dom jest wyposażony w 2 łazienki, 2 toa-

lety, jadalnie, wspólny duży salon, wyposa-
żoną kuchnie, ogród, miejsca parkingowe. 
Pokój 18m2 jest umeblowany w lóżka, 
materace, szafki nocne, szafę i bieliźniarkę, 
krzesła. Prąd, ogrzewanie, internet, pralka, 
suszarka, parking są w cenie. Obiekt jest 
regularnie sprzątany. Cena 375€ za mie-
siąc. Dom znajduje się w dobrej lokalizacji 
w centrum Maasmechelen. 3 min samo-
chodem od autostrady E-314. W pobliżu są 
również sklepy i punkty usługowe. T. 0032 
468 487 200, też via WhatsApp

  Wynajmę pokój połączony z kuchnią, z 
balkonem. Koszt wynajmu 270€ + opła-
ty (woda, prąd, internet = 60€). Do tego 
dochodzi ogrzewanie. Do tej pory cena 
całkowita ze wszystkim to 370/380€.  
Erembodegem (Aalst).  
T. 0048 885 896 479

  Wynajmę apartament 95m2, salon, 2 
pokoje, kuchnia i łazienka (wyposażone), 
balkon, garaż +oddzielne pomieszczenie 
(przy garażu). Wolne od 1 stycznia, cena 
1200€ + kaucja za 3 miesiące. Dzielnica 
Molenbeek, przy Karreveld. Proszę  
dzwonić po godz.18.00. T. 0494 183 174

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

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

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

Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!

SPRZEDAŻ I NAPRAWA
SMARTPHONY, TABLETY, KOMPUTERY

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

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

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

RUE DES MENAPIENS 44    
1040 ETTERBEEK         
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  Mieszkanie: szukam
  Pilnie szukam studio / kawalerkę do wynaję-

cia w Brukseli do 500€ dla 1 spokojnej osoby, 
prosze o kontakt SMS lub whatsapp.  
T. 0486 690 966 Gabriela 

  Pracująca para bez nałogów, bez problemowa 
szuka mieszkania lub studia w rozsądnej cenie. 
T. 0467 647 764

  Szukamy mieszkania do wynajęcia do 850€, 
idealnie na obrzeżach Brukseli, z ogrodem lub 
tarasem. T. 0484 030 349

  Praca: zatrudnię
Aktualne ogłoszenia biur pracy znaj-

dziesz na naszej stronie  
www.gazetka.be

  Zatrudnię elektryka, praca w Brukseli i 
okolice, praca legalna w firmie. Załatwiam 
wszystkie potrzebne dokumenty.  
T. 0477 998 396

  Dorywczo nauczycielkę jęz. francuskiego 
dla dzieci z dojazdem na Uccle. Może być 
studentka, współpraca stała z asbl.  
CV proszę przysłać na: lacnajo@hotmail.
com, T. 0477 294 615

  Dla naszego klienta w Belgii poszukuje-
my pracowników do czyszczenia maszyn 
produkcyjnych i podłóg. Praca w nowo 
wybudowanej hali prefabrykatów od 
04.01.2022. Zakres obowiązków: dokładne 
czyszczenie maszyn na hali. Wymagania: 
komunikatywna znajomość języka angiel-
skiego lub niderlandzkiego, doświadczenie 
na podobnym stanowisku, własna dzia-
łalność gospodarcza lub gotowość do jej 
założenia. Oferujemy: atrakcyjną stawkę: 
18€/h netto, terminowe wypłaty, pomoc w 

zakwaterowaniu. Kontakt: +48 797 907 910

  Dla naszego klienta w Belgii poszukujemy 
pracownika na stanowisko elektrotechnik / 
operator maszyn. Praca w nowo wybudo-
wanej hali prefabrykatów od 04.01.2022. 
Zakres obowiązków: instalacja i obsługa 
maszyn do produkcji rur betonowych, 
współpraca z inżynierami. Wymagania: ko-
munikatywna znajomość języka angielskie-
go lub niderlandzkiego, doświadczenie na 
podobnym stanowisku, własna działalność 
gospodarcza lub gotowość do jej założenia. 
Oferujemy: atrakcyjną stawkę: od 23€/h 
netto, terminowe wypłaty, pracę za granicą 
w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
bonusy za polecenia fachowca, szkolenie 
wdrożeniowe do pracy.  
Kontakt: +48 797 907 910 
Agencja zatrudnienia Euworkpower o 
numerze ewidencyjnym 21957.Wyrażając 
zgodę na wzięcie udziału procesie rekru-
tacji, należy pamiętać o zamieszczeniu 
klauzuli zgody na przetwarzanie danych 
w swojej aplikacji. Osobie, której dane 
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 
swoich danych, sprostowania ich, usunię-
cia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale sta-
nowi warunek wzięcia udziału w procesie 
rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwi 
wzięcie udziały w rekrutacji. Administrator 
danych jest Euworkpower Sp. z o.o.

  Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. 
poszukuje dla klienta w Belgii zmotywo-
wanych kandydatów do pracy w zawodzie: 
pomocnik w procesie lakierowania. Praca 
bezpośrednio w firmie o zasięgu globalnym 
działającej w branży automotive. Praca 

polega na zawieszaniu na specjalnych 
hakach elementów, które są poddawane 
procesowi malowania przez instalację 
lakierniczą, a po malowaniu - zdejmowaniu 
elementów oraz ich rejestracja w systemie 
komputerowym. Obowiązki: zawieszanie 
i zdejmowanie elementów w procesie 
lakierowania, rejestracja części w systemie 
komputerowym. Wymagania: elastyczność, 
gotowość do pracy w systemie zmiano-
wym, duża motywacja do pracy, gotowość 
podjęcia współpracy na długi okres czasu 
referencje, znajomość języka angielskiego. 
Oferujemy: bezpośrednie zatrudnienie w 
nowoczesnej firmie o światowym zasię-
gu, bardzo atrakcyjne wynagrodzenie – 
15,31 – 16,35€/h brutto + 12,5% dodatku 
zmianowego (zmiana I i II) + dodatek 7€ za 
każdy przepracowany dzień + dodatek za 
pracę na III zmianie (pond 54%), dodatek 
za pracę w weekend aż 79%, dodatek 40€ 
dziennie w pierwszym miesiącu zatrudnie-
nia, premia roczna do 1000€ brutto, eco-
-bon wartości 250€ (raz w roku), dodatek 
wakacyjny (zgodnie z przepisami obowią-
zującymi w Belgii - 15.38% rocznych zarob-
ków brutto), premię roczną (w wysokości 
8.33% rocznych zarobków brutto), doda-
tek rodzinny, zorganizowanie wszelkich 
formalności związanych z zatrudnieniem 
w Belgii, organizacja zakwaterowania – w 
pierwszym miesiącu opłacone przez praco-
dawcę. 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 
jako: pracownik fizyczny (pakowanie) K/M. 
Praca polega na pakowaniu opakowań 
kartonowych. Mile widziane pary. Wyma-
gania: komunikatywna znajomość języka 
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angielskiego, warunek konieczny, moty-
wacja do pracy, dostępność do pracy na 
dłuższy okres czasu. Oferujemy: atrakcyjne 
wynagrodzenie – ok. 12,75€ brutto/h (ok. 
1400€ netto miesięcznie po wszelkich 
kosztach), 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 wy-
sokości 8.33% rocznych zarobków brutto), 
dodatek rodzinny pozostałe premie, bonu-
sy i inne świadczenia zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Belgii, zorganizowanie 
wszelkich formalności związanych z zatrud-
nieniem w Belgii, opiekę polskojęzycznych 
koordynatorów, zakwaterowanie płatne 
tylko 70€/tydzień, pracę na dłuższy okres, 
czasu ubranie robocze. Zainteresowane 
osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV 
w języku angielskim na adres:  
info@nextagency.eu  
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: Niniej-
szym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w moim CV przez 
NEXT s.c. do potrzeb realizacji procesu rekrutacji 
oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych). Wyrażam także zgodę na udo-
stępnianie moich danych osobowych potencjalnym 
pracodawcom w kraju i za granicą do celów zwią-
zanych z procesami rekrutacji. Rozumiem, że mogę 
żądać dostępu do moich danych osobowych, żądać 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarza-
nia, a także przenoszenia danych. KRAZ 18051

  Nieruchomości
  Sprzedam dom 460m, działka 1000m, 

standard, automatyka, 4 sypialnie, 2 
łazienki, 2 salony, biuro, pralnia, piękny 
ogród. Doskonała lokalizacja, dojazd 20 

OGŁOSZENIA DROBNE

min do centrum Warszawy. Zdjęcia na 
priv. Cena 405tys euro. Lokalizacja Polska 
Piastów, obrzeża Warszawy. T. +48 791 730 
370, email: kacprzakk@onet.pl

  Sprzedam 7 arów, dom 220m, zamieszka-
ły, 2 piętra i parter, Siemiatycze. T. 0475 61 
66 54 i 690 585 939 (0474 637 308)

  Sprzedam dom z pustaka w pobliżu lasu, 
z kawałkiem ziemi, spokojna okolica, cena 
77 000€. T. +32 468 315 657

  Sprzedam działkę rolną z możliwością 
zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Działka 
położona we wsi ok. 3 km od Siemiatycz. 
Pełne media w drodze przy działce, dojazd: 
droga asfaltowa. Działka znajduje się w są-
siedztwie innych zabudowań, w pobliżu las. 
Ma dostęp do rzeki Kamionka. Możliwość 
wykopania na działce stawu.  
Cena 185 tys. zł. T. +48 693 440 171

  Sprzedam działkę 8400m2 z widokiem 
na rzekę Nurzec. Dwie drogi dojazdowe, 
okolica cisza, las i woda. Możliwość podzie-
lenia działki np. na 2 rodziny, ze względu na 
2 oddzielne dojazdy. Z potencjałem. Sama 
okolica jest znana (Muzeum Rolnictwa, 
słynne wystawy pisanek. - Pałac hr. Starzeń-
skich - restauracje - plaża - szlaki turystycz-
ne itp). T. +48 731 649 222

  Posiadam do sprzedania atrakcyjną 
działkę budowlano - rolną z dopuszcze-
niem zabudowy. Położona we wsi, 1 km 
od miasta Ciechanowiec. Działka otoczona 
lasem, rzeką Nurzec oraz dawną targowicą. 
Posiada dwa dojazdy, z obu stron (asfalto-
we). W pobliżu zabudowy jednorodzinne, 
co wiąże się z przyłączami. Dojazd drogą 
Wojewódzką 681. Wytyczona powierzchnia 
przez geodetę. Przyjedź i sam przekonaj się. 
Po więcej informacji zapraszam serdecznie 
do kontaktu telefonicznego.  
T. +48 731 649 222

  Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 
położoną we wsi Zadobrze (podlaskie), o 
pow. 1984m2, około 13mb Dostęp do me-
diów, woda i prąd obok działki. Do działki 
doprowadza droga asfaltowa oraz chodnik 
z kostki brukowej. . W okolicy las, rzeka Nu-
rzec, 1km do Ciechanowca. Działkę będzie 
można przeznaczyć od 2022 pod budowę 
domu do 70m2 bez pozwolenia. Możliwość 
przeznaczenia terenu na hodowlę zwierząt. 
T. +48 731 649 222 

  Duży dom na dużej działce, 14 km od 
Białegostoku, sprzedam.  
T. 00 48 663 592 532

  Działkę 3000m, 14 km od Białegostoku, 
sprzedam. 150000 zł. T. 00 48 663 592 532

  Sprzedam bd ocieplony bliźniak, na dział-
ce 525m2, z garażem (16m2) i strychem 
(35m2), kuchnia (dębowa krem patyna), 2 
łazienki, pokój dzienny (31m2), 4 sypialnie 
(12m2, 12m2, 14m2 i 14m2). Dom staran-
nie wykończony z materiałami wysokiej ja-
kości ,w stylu tradycyjnym. Ogrzewanie na 
gaz (podłogowe i grzejniki) oraz rekupera-
cja. Wybudowany według projektu Archon, 
dom w Klematisach 12 B. Cena: 165 000€. 
T.+ 48 737 279 014 

 Wiadomości osobiste
 Pan po 60tce, bez nałogów, z okolic War-

szawy, pozna miłą i sympatyczną panią.  
T. 0466 361 495

 Różne
 Mam małe kotki czarne i szare, zdjęcia 

mogę podesłać WhatsApp. T. 0485 423 724
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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
tel: 0800 30 030 / bezpłatny
Pomoc w jęz. fr. i ang. dla osób,
które są ofi arami przemocy domowej.
tel: 1712 / bezpłatny
Pomoc w sytuacjach przemocy, znęcania się 
i wykorzystywania dzieci, w jęz. nl. i ang.

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
FB sztabpomocybelgia

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

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)

SZKOŁA POLSKA 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

SZKOŁA POLSKA IM. JANA PAWŁA II 
PRZY PWK
rue d’Angleterre 43, 1060 Bruxelles
tel:  0473 74 38 54
e-mail: sekretariat.pwk@orpeg.pl
www.pmk.orpeg.pl

SZKOŁA POLSKA 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.antwerpia.orpeg.pl

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 SOIGNIES
tel: (+32) 491 33 49 80
e-mail: dyrektor@szkolasoignies.be
www.szkolasoignies.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, Off erlaan 3, 9000 Gent
tel: (+32) 484 691 801
e-mail: edugandawa@gmail.com
www.szkola.edugandawa.be

POLSKA SZKOŁA 
POLAK MAŁY W HASSELT
Zajęcia odbywają się: Scholen Kindsheid Jesu
Kempische Steenweg 400
3500 Hasselt
tel: 0470 52 42 06
e-mail: polskaszkolahasselt@gmail.com

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

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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PRZEWÓZ

Zdrowych, spokojnych i radosnych Zdrowych, spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku!   Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku!   

życzą Państwu przewoźnicyżyczą Państwu przewoźnicy
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